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Акроними и Скраћенице

АПР

Агенција за привредне регистре

БДП

Бруто домаћи производ

ЕУ

Европска унија

ИКТ

Информационо-комуникационе технологије

ИПА

Инструмент за претприступну помоћ

ЈЛС

Јединица локалне самоуправе

МСП

Мала и средња предузећа

НВО

Невладина организација

НСИ

Национални статистички институт

ОЦД

Организација цивилног друштва

РДА

Регионална агенција за развој

РЗС

Републички завод за статистику

РРА

Регионалне развојне агенције

РС

Република Србија

ТО

Туристичка организација

COVID-19
DG

Болест изазвана корона вирусом (Coronavirus Disease 2019)
Генерални директорат Европске комисије

MICE

Пословни и конгресни туризам (састанци, подстицајна путовања, конференције и
изложбе/догађаји)

OECD

Организација за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation and Development)

PKS

Привредна комора Србије

UNESCO

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNWTO

Светска туристичка организација уједињених нација

WTTC

Светског савета за путовања и туризам (World Travel and Tourism Council)
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1. Увод
Путовања и туризам су један од највећих светских сектора који покрећу друштвено-економски развој
и отварање нових радних места. Поред стварања радних места, туризам помаже у развоју веза између
друштава. Туризам генерише 9,5% БДП-а и остварује 11,20% укупне запослености у Европској унији.
Путем директних, индиректних и индукованих ефеката у економији, туризам ствара радна места за 26
милиона људи у ЕУ, посебно за младе, жене и људе мигрантског порекла. Европа задржава лидерство
на светском туристичком тржишту. Међународни туризам чини 6% укупног извоза ЕУ и 22% извоза
услуга. Конкурентност туристичког сектора уско је повезана са његовом одрживошћу, јер на квалитет
туристичких дестинација снажно утиче њихово природно и културно окружење и њихова интеграција
у локалну заједницу. Одрживост туризма покрива бројне аспекте: одговорно коришћење природних
ресурса, узимајући у обзир утицај активности на животну средину (производња отпада, притисак на
воду, земљиште и биодиверзитет, итд.). Због тога је туризам, као друштвена и економска појава,
односно привредна делатност најдиректније је изложен непрестаним и снажним променама. Ове
промене су резултат прилагођавања туристичке индустрије светским економским, технолошким,
комуникационим, информационим, климатским, социо-психолошким и другим променама. Мењају се
правила игре и кључни фактори успеха у туристичкој индустрији што показује појава нових дестинација
на глобалној карти туризма. Промене у трајању живота, радном времену, животним стиловима, начину
избора и куповања туристичких путовања, а посебно цене транспортних услуга, револуционарно
мењају до јуче парадигму једнократних путовања због годишњих одмора. Диверсификација и сталне
иновације производа, доживљаји и емоције, потрага за новим искуствима, путовања због културе и
образовања постали су нови стандарди и тржишне чињенице без којих више није могуће играти у
глобалној туристичкој индустрији. Препознајући чињеницу да сваки еуро потрошен на туризам
генерише додатних 3 еура кроз економију, правилно и одрживо управљање је основ за препознавање
и умножавање позитивних ефеката туризма на економију. Зато је туризам, значајан за прекогранично
подручје Бугарска - Србија као и за општину Елин Пелин и град Лесковац. Интеррег - ИПА Програм
прекограничне сарадње Бугарска-Србија преко приоритетне осе одрживи туризам, финансира
пројекте који доприносе развоју одрживог туризма и стварању прекограничних туристичких
производа. Туризам представља развоју шансу општине Елин Пелин и града Лесковца. Гастрономски
фестивал Лесковачка недеља роштиља потврђен је као један од главних кулинарских догађаја у
југоисточној Европи. Поред овог фестивала у последњих неколико година на значај добија и фестивал
"Дани Лесковачке Мућкалице". Традиционални фестивал фолклора "Дани Шопова" у општини Елин
Пелин представља један од веома популарних националних фестивала који се организују у Бугарску.
Сваке године велики број посетилаца ужива у магији овог фестивала, чији је главни циљ прослава
традиције и културне разноликости. Фестивали и манифестације имају велики утицај на имиџ
пограничног подручја као туристичке дестинације и пружају могућности за развој прекограничних
партнерстава на основу синергије и узајамних користи. Препознајући ове прилике општина Елин
Пелин, Бугарска, Туристичка организација Лесковац, Србија и Центар за развој Јабланичког и Пчињског
округа Србија (у даљем тексту: пројектни партнери) заједно реализују пројект Магија Синергије (№
CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. Ова
заједничка иницијатива има следеће циљеве: i) Створити синергетски ефекат заједничког деловања
туристичких актера на пољу повезивања фестивала, израде заједничких политика развоја туризма и
нових туристичких производа у пограничном подручју Елин Пелин и Лесковац; ii) Реализовати
маркетинг активности усмерене на туристичке оператере и пружаоце туристичких услуга у вези
промоције заједничког туристичког производа; iii) Повећати капацитете туристичких актера у
прекограничној области Елин Пелин и Лесковац за спровођење модела одрживог развоја туризма
путем размене најбољих пракси, искуства и знања. Пројекат се фокусира на то како заједнице могу
заједнички развијати заједничке политике развоја туризма и нове туристичке производе / услуге.
Валоризација синергије између фестивала реализује се кроз заједнички рад кључних туристичких
актера из Елин Пелина и Лескова и пројектних партнера на развоју заједничких политика развоја
туризма и развоју нових заједничких прекограничних туристичких производа/услуга. Сврха ових
политика је да се идентификују и разраде модели одрживог развоја туризма у прекограничном
подручју Елин Пелин и Лесковац.
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Заједничке политике развоја туризма треба да допринесу повећању капацитета локалних заједница за
стратешко планирање, управљање и ефикасно коришћење потенцијала у области нематеријалног
наслеђа и туризма. Аналитичку основу за развој ових политика представља реализовано истраживање
"Дијагноза вредносних ланца у туризму". Циљ овог истраживања је био да процени и анализира
тренутну ситуацију у туристичком сектору у прекограничном подручју Елин Пелин Бугарска и Лесковац
Србија. У овом конкретном случају, приступ ланца вредности искоришћен је као средство за
идентификовање заинтересованих страна, односа моћи и економских користи у вези са туристичким
понудама у Елин Пелину и Лесковцу. Дијагноза вредносних ланца у туризму показала је кредибилне
Путеве ка Просперитету и перспективе одрживог развоја туристичких дестинација Елин Пелин и
Лесковац. Како је планирање је кључно средство за осигурање развоја, маркетинга и управљања
одрживим туризмом, партнери на пројекту покренули су процес стратешког планирања који води до
израде Заједничке Стратегије Одрживог Туризма за прекогранично подручје Елин Пелин и Лесковац
2021-2026 (у даљем тексту: Заједничка Стратегија). Циљ ове Заједничке Стратегије је да се
идентификује и разради модел одрживог развоја туризма у прекограничном подручју Елин Пелин и
Лесковац. То је модел који доприноси повећању конкурентности и јачег тржишног позиционирања
дестинација Елин Пелин и Лесковац. Заједничка Стратегија је резултат вишемесечног рада и
посвећености представника туристичких актера из Елин Пелина и Лесковца. Залагањем свих актера у
процесу израде Заједничке Стратегије постављени су приоритети, циљеви развоја и дефинисан
конкретан акциони план. Акциони план је живи организам који садржи све основне елементе
неопходне за развој друштвено пожељног и одрживог туризма, али није крут и непроменљив, већ
прилагодљив реалном времену и омогућава прилагођавање на задовољство свих заинтересованих
страна. Партиципација заинтересованих туристичких актера и одрживи развој су главни принципи
примењени у процесу стратешког планирања. У процес стратешког планирања укључени су туристички
актери који су директни и индиректни учесници туристичког ланца вредности. У том смислу образована
је Заједничка радна група за туризам коју чине представници 10 туристичких актера из Елин Пелина и
10 туристичких актера из Лесковца. Непосредни циљеви заједничке радне групе за туризам су i)
стварање синергетског ефекта заједничког утицаја туристичких актера у области повезивања
фестивала, развијање заједничких политика за развој туризма и нових туристичких производа у
прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац и ii) повећање капацитета туристичких актера у
прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац за примену модела одрживог развоја туризма путем
размене најбољих пракси, искустава и знања. Оперативно посматрано Заједничка радна група за
туризам уз активну фасилтацију чланова пројектног тима пројектног партнера 3 (Центар за развој
Јабланичког и Пчињског округа Лесковац) елаборирала је Заједничку Стратегију. Заједничка радна
група за туризам усвојила је модел развоја (илустрација испод), који представља равнотежу између
потражње на туристичком тржишту и јачања локалне заједнице и представља оквир и смернице за
деловање заинтересованих страна за постизање развојних циљева.
Илустрација 1. Модел развоја одрживог туризма у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Очување природе, локалне
културе и традиције

ТУРИСТИ
Учешће и
задовољство

ТУРИСТИЧКА ПРИВРЕДА
Просперитет и повећање зарада

ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
Укљученост, задовољство и корист
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2. Методологија
Проналажење праве равнотеже између аутономног развоја дестинација и њихове заштите на једној
страни и развој конкурентне економске активности на другој страни је изазован подухват. Одрживи
развој дестинације подразумева заштиту, унапређење, одрживо коришћење постојећих природних и
створених ресурса и валоризацију постојећих туристичких потенцијала. Методологија израде
Заједничке Стратегије базира се на примени овог концепта и изналажењу оптималног облика
туристичког развоја који неће деградирати ресурсе како би будуће генерације задовољиле своју
туристичку потребу. Уважавајући наведени концепт примењена су начела и процедуре израде
Заједничке Стратегије која уз ефикасно учешће заинтересованих страна обезбеђују решења за одржив
развој туризма.
Илустрација 2. Начела и начин израде Заједничке Стратегије

Начин израде

Начела
▪
▪
▪
▪
▪

Одрживи развоја туризма.
Партнерство и партиципативност.
Реалистичност и поузданост.
Транспарентности и отвореност.
Конзистентност и усклађеност

•

•
•

Анализа тренутног стања
(Дијагноза
вредносних
ланца у туризму)
4 Радионице стратешког
планирања
Јавна дебата са обе стране
границе
(Презентација
завршног документа)

Начело одрживог развоја туризма: Одрживи туризам заснован је на интегралном и комплексном
приступу који подједнак акценат ставља на очување животне средине, афирмацији социјалног
интегритета, неговању културних особености локаног становништва, оптималном задовољењу
туристичких потреба и остварењу економског профита. Ови принципи одрживости примењени су у
току развоја Заједничке Стратегије. Њихова примена гарантује оптимално коришћење ресурса
животне средине који чине елементи туристичког развоја, кроз подржавање важних еколошких
процеса и заштиту природне баштине и био диверзитета. Предложене интервенције поштују социокултурну оригиналност локалних заједница са обе стране границе, штите њихово културно наслеђе и
традиционалне вредности и доприносе међу културном разумевању и толеранцији. Заједничка
стратегија пружа решења која осигуравају дугорочни економски раст, обезбеђујући економску добит
за све релевантне учеснике у процесу стратешког планирања.
Начело партнерства и партиципативности: Подразумева укључивање представника јавног, приватног
и цивилног сектора у свакој фази стратешког планирања. У току израде овог заједничког развојног
документа укључени су кључни туристички актери из Елин Пелина и Лесковца. Начело партнерства
примењено је путем успостављања Заједничке Радне групе за туризам. Ову групу чине представници
10 туристичких актера из Елин Пелина и 10 туристичких актера из Лесковца. Актери су пословни
субјекти, туристичке организације, субјекти који управљају природним и културним наслеђем, локалне
власти, и други специфични субјекти који утичу на развој туристичке дестинације.
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Партнерство се заснива на добровољности учешћа ових туристичких актера. Одрживи туризам захтева
информисање свих учесника у туризму и доношење одука по принципу консензуса. Партиципација
актера је рефлектована кроз дискусију и изградњу консензуса по важним развојним питањима.
Начело реалистичности и поузданости: Заједничка Стратегија има за циљ да предложи модел
одрживог развоја туризма и интервенције засноване на релевантним расположивим подацима и
информацијама. Заједничка Стратегија се базира на анализи унутрашњег и спољашњег окружења,
укључујући и најновије глобалне трендове у развоју туризма. Приступ је заснован на чињеницама и
карактеристикама туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац који подразумева уважавање
економских, друштвених, културних, просторних, еколошких, регионалних, административних и
других могућности и ограничења приликом планирања. Подаци на основу којих развија овај стратешки
документ су резултат истраживања спроведеног у оквиру "Дијагноза вредносних ланца у туризму". За
потребе израде овог стратешког документа спроведене су додатне партиципативне анализе и
консултације са заинтересованим странама. Tакође, за потреба израде овог документа су коришћене
и студије од значаја за развој туризма које су биле предмет пројеката Европске уније, Светског савета
за путовања и туризам и Светске туристичке организације Уједињених нација.
Начело транспарентности и отворености: Укључивање јавности је принцип без чије примене није
могуће очекивати висок ниво стратешког документа. Наиме, стварање имиџа туристичке дестинације
није могуће без спремности укључивања јавности у различите акције подизања квалитета туристичких
услуга на целокупној територији дестинације. Туристичке дестинације Елин Пелин и Лесковац не могу
и не смеју да рачунају на туризам у изолованим оазама за госте него, напротив, треба да осигурају
систем занимљивих туристичких искустава на својој целокупној територији. Заједничка Стратегија је
припремљена у оквиру транспарентног и консултативног процеса са свим заинтересованим странама.
Резултати произишли из истраживања "Дијагноза вредносних ланца у туризму" и информације о раду
Заједничке Радне групе за туризам јавно су публиковане на интернет странама пројектних партнера.
Нацрт Заједничке Стратегије је такође публикован и јавности доступан на интернет странама
пројектних партнера. Све објављене публикације су на Бугарском, Српском и Енглеском језику. На крају
процеса израде Заједничке стратегије организоване су Јавне дебате о нацрту стратешког документа у
Елин Пелину и Лесковцу. Широј јавности је пружена прилика слања мишљења, предлога и сугестија за
побољшање нацрта Заједничке Стратегије.
Начело конзистентности и усклађености: Заједничка Стратегија интегрисана је у шири стратешки и
плански оквир развоја туризма. Приликом израде Заједничке Стратегије, консултована су следећа
кровна документа: Агенда 2030, Европа 2020, Европа – светска туристичка дестинација број 1. ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија, Стратегија одрживог развоја туризма у Бугарској
2014-2030 и Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025. Детаљније о овим документима
у делу стратешки оквир развоја туризма.
Стратешки оквир: Заједничка Стратегија доприноси остваривању циљева политика развоја туризма на
светском, европском и националном нивоу. Глобални оквир развоја туризма постављен је у Агенди
2030. Ради се о глобалној развојној агенди која промовише циљеве одрживог развоја кроз
мобилизацију ресурса како би искоренило сиромаштво, неједнакост и дао адекватан одговор на
климатске промене. Принцип одрживог туризма проткан је кроз све активности Заједничке Стратегије
и она директно доприноси остварењу циља 8.9 Агенде 2030 да се 2030. године осмисле и примене
политике за промоцију одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и
производе. Такође доприноси остварену под-циља 12.b Развијати и примењивати алате за праћење
утицаја одрживог развоја на одрживи туризам. Заједничка Стратегија доприноси циљевима Европске
стратегије 2020 (П1 Одрживи раст) кроз стварање и спровођење јавних политика које промовишу
одрживи туризам, граде људске капацитете у туризму, спроводе туристичку валоризацију
нематеријалног културног наслеђа (фестивали) и промовишу локалну културу. Заједничка Стратегија је
усклађена са стратегијом Европске територијалне сарадње, јер омогућава боље коришћење развојних
потенцијала нематеријалног културног наслеђа.
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Заједничка Стратегија је на линији политичког оквира за туризам у Европи "Европа - светска туристичка
дестинација број 1" (COM/2010/0352 final)1. Ова туристичка стратегија Европске уније идентификовала
је четири приоритетна подручја деловања и то: i) стимулисање конкурентности европског туристичког
сектора; ii) развој одрживог, одговорног и висококвалитетног туризма; iii) консолидација слике и
профила Европе као скупа одрживих и висококвалитетних дестинација; iv) максимизирање
потенцијала финансијских политика ЕУ и инструмената за развој туризма. Смернице овог документа
усаглашене су са кровним стратешким документом Европа 2020 и обликоване су тако да повећају
конкурентност туристичког сектора и унапреде капацитете за одрживи развој. Значајан део
планираних активности у Заједничкој Стратегији посвећен је диверзификацији и унапређењу квалитета
туристичких производа, као и подизању капацитета актера у области туризма. Како су иновације
кључни чинилац конкурентности, јак акценат ставља се на употребу нових ИКТ решења у туризму.
Заједничка Стратегија наглашава важност промоције нематеријалног културног наслеђа, нудећи нову
платформу за сарадњу туристичких актера и јачање везе између заједница пограничних подручја.
Заједничка Стратегија доприноси циљевима ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија
(2014.-2020.) стварањем основе за развој одрживог туризма и гради модел прекограничне сарадње
између туристичких актера из Елин Пелина и Лесковца. Заједничка Стратегија интегрише идеје и акције
туристичких актера са обе стране границе. У основи садржи акције које заинтересоване стране из Елин
Пелина и Лесковца заједно реализују на територији коју покрива стратешки документ. Подручје
Заједничке Стратегије обухвата административну територију општине Елин Пелин и града Лесковца.
Ово прекогранично подручје покрива површину од 1458,01 km2 или 3,32% територије ИПА Програма
прекограничне сарадње Бугарска – Србија. Заједничка Стратегија предлаже решења за
идентификоване заједничке проблеме туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац. Приоритети и
циљеви Заједничке Стратегије посебно су усмерени на остваривање кохерентности и
комплементарности националним стратешким оквиром. У том смислу она је усаглашена са
Стратегијом одрживог развоја туризма у Бугарској 2014-2030 и Стратегијом развоја туризма Републике
Србије 2016-2025). Предузимање заједничких акција од стране туристичких актера доприноси јачању
постојећег потенцијала у областима туризма, културног и природног наслеђа кроз спровођење
заједничких иницијатива на брендирању и промоцији постојећих и нових туристичких производа и
диверсификацију туристичке понуде.
Методолошки приступ: Стратешко планирање је систематски процес утврђивања рационалних
потреба, изграђивања веза и сагласности о приоритетима међу кључним интересним странама, уз
комбиновање дугорочне перспективе (визије и циљева) и краткорочних мера (пројекти који се могу
спровести у унапред дефинисаном року, у периоду до 5 година). Заједничка Стратегија иде у правцу
модернизације и развој туристичке понуде дестинација Елин Пелин и Лесковац кроз систем
одговорног планирања и кроз примену решења изграђених на сопственим предностима,
потенцијалима и изазовима глобалне конкуренције. Изабрани методолошки приступ (илустрација
испод) омогућава одговоре на главне заједничке развојне изазове.
Илустрација 3. Методолошки приступ
Дијагностика

Стратегија

Акциони план

1

Које су могућности за развој туризма у прекограничној
области Елин Пелин и Лесковац?

Која је заједничка стратегија развоја туризма?

Које заједничке акције треба предузети у правцу
развоја туризма?

Извор: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A52010DC0352.
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Приступ се заснивао на добром разумевању полазних тачака и изазовима које треба превазићи.
Суштина оваквог партиципативног приступа је у томе да се, корак по корак, од широке слике тренутног
стања, уз прикупљање неопходних информација и детаљну анализу података, дође до конкретних
пројеката, чија ће реализација довести до видљивих и мерљивих побољшања у области туризма.
Методом партиципативне анализе су на радионицама разматране су атрактивност-конкурентност
дестинација као и тржишно позиционирање потенцијалних производа. За ту намену искоришћени су
инструменти за процену у виду матрица. На овај начин партиципативним путем извршена је анализа
конкурентности из сфере туризма. Додатно спајањем налаза за дестинације Елин Пелин и Лесковац
креиране су тачке синергије које су основ планираних заједничких интервенција. Овим методом је
проучавана могућност спајања различитих врста туризма ради постизања бољих резултата у
туристичком пословању или су неке врсте туризма анализиране са аспекта различитих циљних група.
За анализу прикупљених података употребљена је метода анализа садржаја докумената. Извршена је
анализа доступне литературе, истраживачких радова, стратешких документа који се односе на
предметне туристичке дестинације. Као релевантни извори података коришћени су статистички
подаци, научни радови из више области, архивска документација и интернет презентације
националних и регионалних ентитета, локалних самоуправа и других релевантних институција. Израда
Заједничке Стратегије заснива се на учешћу свих битних туристичких актера и принципима заједничког
развоја туристичких потенцијала дестинација Елин Пелин и Лесковац. Процес израде и усвајања
Заједничке Стратегије састоји се из више фаза и активности које су међусобно повезане. Преглед
процеса израде Заједничке Стратегије приказан је у табели испод.
Табела 1. Процес израде Заједничке стратегије
№

Назив активности

1

Анализа
тренутног
стања
Дијагноза
вредносних ланца у
туризму

2
3

Креирање
институционалног
оквира
за
израду
Заједничке Стратегије

4
Стратешки део
5

6
Оперативни део
7

8
9
10
11
12

Јавна расправа

Усвајање
Стратегије

Заједничке

Опис активности
Прикупљање и анализа података у вези процене ситуације у
туристичком сектору у прекограничном подручју Елин Пелин и
Лесковац. Анализа садржи све најбитније квантитативне и
квалитативне податке и описе о сектору туризма Елин Пелина и
Лесковца.
Успостављање заједничког надзорног одбора пројекта (Joint
Steering Committee).
Идентификација кључних заинтересованих страна и
формирање Заједничке радне групе за туризам.
Прва сесија Заједничке радне групе за туризам и Радионица
стратешког планирања 1. Партнерство за заједнички развој
туризма и анализа стања и уских грла. Место: Елин Пелин
Бугарска.
Друга сесија Заједничке радне групе за туризам и Радионица
стратешког планирања 2. Постављање циљева развоја,
стратешких циљева и приоритета.
Место: Елин Пелин Бугарска.
Трећа сесија Заједничке радне групе за туризам и Радионица
стратешког планирања 3. Израда акционог плана и буџета за
реализацију развојног документа. Место: Лесковац Србија
Четврта сесија Заједничке радне групе за туризам и Радионица
стратешког планирања 4. Механизам координације и систем
праћења и евалуације.
Место: Лесковац Србија
Израда прве радне верзије документа - Нацрт Заједничке
Стратегије
Израда програма јавне расправе
Јавна расправа/дебата у Елин Пелину
Јавна расправа/дебата у Лесковцу
Усвајање финалне верзије Заједничке Стратегије на седници
управног обора пројекта.

Време
реализације
Септембар
2020Фебруар
2021
Септембар
2020
Фебруар
2021
Фебруар
2021

Фебруар
2021

Март 2021

Март 2021

Април 2021
Април 2021
Април 2021
Април 2021
Април 2021
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Анализа тренутног стања - Дијагноза вредносних ланца у туризму: Заједничка Стратегија заснована је
на специфичној анализи и утврђеним потребама прекограничне области Елин Пелин и Лесковац. Да би
се дошло до поузданих резултата и оперативних решења спроведен је низ истраживања и обављени
консултантски поступци. Аналитичку основу представља реализовано истраживање "Дијагноза
вредносних ланца у туризму". Подручје реализованог истраживања је територија општине Елин Пелин
(у даљем тексту: Дестинација Елин Пелин) и територија града Лесковаца (у даљем тексту: Дестинација
Лесковац). Циљ овог истраживања је био да процени и анализира тренутну ситуацију у туристичком
сектору у прекограничном подручју Елин Пелин Бугарска и Лесковац Србија. У овом конкретном
случају, приступ ланца вредности искоришћен је као средство за идентификовање заинтересованих
страна, односа моћи и економских користи у вези са туристичким понудама у Елин Пелину и Лесковцу.
Анализа ланца вредности примењена је за идентификацију и процену синергија и потенцијала за
сарадњу између актера у туризму, статуса локалних туристичких атракција, карактеристика локалних
туристичких производа / понуда, актера и веза тржишног ланца, улоге заинтересованих страна у
развоју производа и могућности за диверзификацију туристичких производа. Дијагноза вредносних
ланца у туризму показала је кредибилне Путеве ка Просперитету и перспективе одрживог развоја
туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац. Путем овог истраживања дефинисани су профили
туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац, анализирана конкурентност туристичких производа
и прикупљене важне квалитативне информације. За прикупљање ових информација реализовано је
теренско истраживање базирано на анкетирању и интервјуисању туристичких актера Елин Пелина и
Лесковца. Сумарно посматрано анкетирано је 76 организација које директно и индиректно учествују у
туристичком ланцу вредности. Додатно анкетирано је 13 туриста и интервјуисано лицем у лице 7
туристичких актера. Процес интервјуисања одвијао се у условима епидемије COVID-19. Због тога су
неки од пословних субјекта отказали учешће у интервјуисању. Примењени инструмент "анкетни
упитник" садржавао је питања које се директно односе на развојне могућности наведених туристичких
дестинација. На овај начин у фази припреме истраживања дијагноза вредносних ланца у туризму
прикупљене су важне информације за развој овог стратешког документа. Дијагноза вредносних ланца
у туризму као општа процена стања припремљена је за потребе дефинисања визије, кључних
приоритета и циљева, који ће бити прецизирани петогодишњим Акционим планом развоја туризма.
Институционални оквир: Заједнички управни одбор пројекта и Заједничка радна група за туризам чине
институционални оквир за разраду и усвајање Заједничке Стратегије. Њихове улоге приказане су на
илустрацији испод. Основна функција Заједничког управног одбора се огледа у надгледању
реализације пројекта, финансијског пословања и одрживости пројекта. Такође овај одбор је одговоран
за усвајање креираних развојних политика одрживог туризма. Чланови Заједничког управног одбора
су представници пројектних партнера и града Лесковца. Одбор се састоји од 6 чланова, 3 из Бугарске
и 3 из Србије.

Подршка заједничког пројектног тима

Илустрација 4. Институционални оквир
Заједнички управни одбор
пројекта

Усвајање заједничких развојних
докумената из туризма

Праћење заједничких развојних
докумената из туризма

Заједничка радна група за туризам
Разрада заједничких развојних
докумената из туризма

10

У процес стратешког планирања укључени су туристички актери који су директни и индиректни
учесници туристичког ланца вредности. У том смислу образована је Заједничка радна група за туризам
коју чине представници 10 туристичких актера из Елин Пелина и 10 туристичких актера из Лесковца.
Формално то је постигнуто путем потписивања Протокола о сарадњи између пројекта и туристичких
актера из Елин Пелина и Лесковца. Предмет овог протокола је успостављање продуктивне сарадње
између Пројекта и организација/институција. а у вези заједничког развоја туризма у прекограничном
подручју Елин Пелин и Лесковац. Укупно је потписано 20 протокола, од тога са 10 организација из Елин
Пелина и 10 организација из Лесковца. Потписници протокола су директни и индиректни учесници
туристичког ланца вредности. Непосредни циљеви заједничке радне групе за туризам су i) стварање
синергетског ефекта заједничког утицаја туристичких актера у области повезивања фестивала,
развијање заједничких политика за развој туризма и нових туристичких производа у прекограничном
подручју Елин Пелин и Лесковац и ii) повећање капацитета туристичких актера у прекограничном
подручју Елин Пелин и Лесковац за примену модела одрживог развоја туризма путем размене
најбољих пракси, искустава и знања. Оперативно посматрано Заједничка радна група за туризам уз
активну фасилтацију чланова пројектног тима пројектног партнера 3 (Центар за развој Јабланичког и
Пчињског округа Лесковац) елаборирала је Заједничку Стратегију.
Организовање процеса израде стратешког документа: Дефинисање будућих праваца развоја туризма
и унапређења његове конкурентске позиције засновано је на консултацијама са заинтересованим
странама. Радионице су средство за процену засновано на интеракцији учесника и модератора
радионица о одређеним темама. Дизајн тока мисли прилагођен је различитим изазовима
специфичним за заједничко подручје интереса и развој туризма. Развојне радионице омогућавају
идентификацију тематског потенцијала и откривање могућих развојних сценарија. Присуство
туристичких актера са обе стране границе на свакој радионици гарантује потребан ниво објективности
и веродостојности информација. Радионице су биле тематске, прилагођене различитим изазовима
специфичним за заједничко подручје интереса и развој одрживог туризма. Користећи партиципативну,
отворену методу, учесници су се постепено фокусирали на размишљање о специфичностима
туристичких дестинација, унутрашњим и спољним изазовима, циљној групи туриста, варијантама
туристичког фокуса и јасној дистинкцији које пројекте / иницијативе треба покренути да би се постигао
одрживи развој туризма. Свака радионица стратешког планирања структуирана је у 3 сесије у трајању
од 1 дан. Укупна број учесника радионице, односно директних корисника пројекта је износио 20.
Према врсти институција/организација половина долази из привреде и они представљају директне
учеснике у ланцу вредности. Конкретно то су организатори путовања (15,00%) и пружаоци услуга
смештаја (25,00%) и произвођачи локалних производа (5,00%). Од институција и организација подршке
радионици су присуствовали представници: локалне самоуправе, музеја, културног центра,
туристичке организације, организација за пословну подршку, образовна институција и е невладине
организације. У периоду фебруар – март 2021 успешно су реализоване 4 радионице у Елин Пелину и
Лесковцу. Процес израде Заједничке Стратегије је омогућио потпуну сарадњу заинтересованих страна
кроз редовне састанке, радионице, презентације, размену е-маил порука и друге начине
комуникације са свим члановима Заједничке радне групе за туризам која је главни актер процеса
стратешког планирања.
Јавна расправа: Партиципативно планирање подразумева и укључивање јавности у процес стратешког
планирања. Јавне расправе су део процеса партиципативног планирања и оне обезбеђују коначну
сагласност заједнице, пре усвајања стратешког документа од стране управног одбора пројекта.
Организоване су две јавне расправе једна у Елин Пелину и друга у Лесковцу. Јавне расправе су
организоване са циљем унапређења нацрта Заједничке Стратегије. Очекивања од јавне расправе су да
подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес стратешког планирања и да дају конкретне
предлоге, мишљења и коментаре на предлог Заједничке Стратегије.
Усвајање Заједничке Стратегије: на редовној седници заједничког управног одбора пројекта усвојена
је Заједничка Стратегија.
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3. Одрживи туризам
Одрживи развој подразумева задовољење стално растућих потреба стално растуће људске
популације, унапређење живота и животних стилова у дугом временском периоду. То је концепт који
подразумева уравнотежен економски, социјални и културни развој, без угрожавања животне средине,
чиме ће се и будућим генерацијама омогућити да се развијају кроз коришћење ресурса на истом или
још вишем нивоу. Концепт одрживог развоја се базира на три кључне компоненте:
i.
ii.
iii.

еколошка одрживост, која обезбеђује да развој буде компатибилан са виталним еколошким
процесима, биолошком разноврсношћу и биолошким ресурсима
социјална и културна разноврсност, који обезбеђује да развој буде компатибилан са културним
и традиционалним вредности људских заједница и да доприноси јачању њуховог интегритета
економска одрживост, који обезбеђује да развој буде економски ефикасан са отвореном
могућношћу да и будуће генерације користе ресурсе.
Илустрација 5 Основне компоненте одрживог развоја

Економска
одрживост

Одрживи развој
Друштвенокултурна
одрживост
Еколошка
одрживост

Изазов одрживог развоја је изналажења могућности за увећања прихода уз очување природе и
животне средине. То значи да су потребне корените промене у друштвима и привредама, начинима
производње и потрошње. Ово захтева промене у свим секторима - у сектору енергетике,
пољопривреде и рибарства, транспорта, грађевинарства и туризма итд. велики утицај на животну
средину и екосистеме, али и економију, друштво и културу. Уколико се ефикасно управља туризмом и
његовим развојем, он итекако може да допринесе регионалном и прекограничном развоју. Уколико
се туризмом не управља на прави начин, онда његов развој може имати негативне ефекте и на природу
и на друштво. Ако поредимо туризам са другим гранама привреде, видећемо да је он више зависи од
националних, регионалних и локалних ресурса једне земље, да је веома чврсто везан за територију и
да веома зависи од природних ресурса и услуга. Развој туризма утиче на животну средину, природне
и културне ресурсе. Ако се ови утицаји не контролишу адекватно, долази до стихијског развоја
туристичке делатности који може угрозити сопствени опстанак деградацијом околине. Може се рећи
да је ово правило за све привредне гране, али се мора истаћи да је за туризам је значајније него за
индустрију или неке друге секторе.
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Самим тим изузетно је важно разматрати развој туризма у контексту одрживог развоја. Значај ове
тематике указује на неопходност глобалних акција због тога што лоше управљање животном средином
у једној земљи може да има далекосежне последице и изван њених граница. Агенда 2030 представља
глобални оквир за окончање екстремног сиромаштва, борбу против неједнакости и неправде и
поправљање климатских промена до 2030. Она се наслања на Миленијумске развојне циљеве
Уједињених нација и представља скуп од 17 циљева одрживог развоја и 169 повезаних под-циљева.
Циљеви одрживог развоја (енг. Sustainable Development Goals - SDGs) превасходно треба да допринесу
смањењу сиромаштва, као и неједнакости и неправде, уз то да утичу на узроке и минимализују
последице климатских промена. За разлику од миленијумских циљева, Агенда 2030 није фокусирана
само на земље у развоју већ на све државе, јер је глобална сарадња неопходна да би се ови циљеви
остварили. Европска унија усвојила је циљеве одрживог развоја и ради на њиховој примени. Бугарска
и Србија су се такође обавезали да своје политике и деловање ускладе са циљевима одрживог развоја
циљевима.
Илустрација 6 Одрживи туризам и циљеви одрживог развоја

Туризам

Извор: The T4SDG Platform (http://tourism4sdgs.org/)

Циљеви одрживог развоја су међусобно повезани будући да кључ успеха једног циља често лежи у
сагледавању изазова који су својствени неком другом циљу. Одрживи туризам је чврсто позициониран
у Агенди 2030. Он је посебно везан за реализацију циљева 8, 12 и 14. Међутим, за остварење циљева,
наведених у овој Агенди, треба применити јасан оквир за имплементацију, адекватно финансирање и
инвестирање у технологије, инфраструктуру и људске ресурсе. Према Светској туристичкој
организацији уједињених нација (UNWTO) туризам има потенцијал да директно или индиректно
допринесе свим циљевима. Преглед циљева одрживог развоја и места туризма у Агенди 2030 дат је
испод2.
Као један од највећих и најбрже растућих економских сектора на свету,
туризам је у доброј позицији да поспешује економски раст и развој на
свим нивоима и осигурава приход стварањем нових радних места.
Свет без сиромаштва: Одрживи развој туризма и његов утицај на нивоу заједнице могу се
Окончати
сиромаштво повезати са националним циљевима смањења сиромаштва, онима који
свуда и у свим облицима се односе на промоцију предузетништва и малих предузећа, и
оснаживањем група са мање привилегија, посебно младих и жена.
SDG 1

2

Извор: UNWTO. Tourism in the 2030 Agenda https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda
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SDG 2
Свет без глади: Окончати
глад, постићи безбедност
хране и побољшану
исхрану и промовисати
одрживу пољопривреду

SDG 3
Добро
здравље:
Обезбедити здрав живот
и
промовисати
благостање за све људе
свих генерација
SDG 4
Квалитетно образовање:
Обезбедити инклузивно
и праведно квалитетно
образовање
и
промовисати могућност
целоживотног учења за
све
SDG 5
Родна равноправност:
постићи
родну
равноправност
и
оснажити све жене и
девојчице
SDG 6
Чиста вода и санитарни
услови:
Обезбедити
доступност и одрживо
управљање водом и
санитацијама за све
SDG 7
Доступна и обновљива
енергија:
Осигурати
приступ
доступној,
поузданој, одрживој и
модерној енергији за све

Туризам
може
подстакнути
продуктивност
пољопривреде
промовисањем локалних аутохтоних производа, употребом и продајом
локалних производа на туристичким дестинацијама и њиховом
потпуном интеграцијом у ланац вредности туризма. Поред тога,
агротуризам је растући туристички сегмент и може допунити
традиционалне пољопривредне активности. Резултирајући раст
прихода у локалним заједницама може довести до одрживе
пољопривреде, истовремено повећавајући вредност туристичког
искуства.

Допринос туризма економском расту и развоју такође може имати
утицаја на здравље и благостање. Страна зарада и приходи од пореза од
туризма могу се реинвестирати у здравство и услуге, које би требало да
имају за циљ побољшање здравља мајки, смањење смртности деце и
спречавање болести, између осталог.

Добро обучена и вешта радна снага пресудна је за напредак туризма.
Сектор може пружити подстицаје за улагање у образовање и стручно
оспособљавање и помоћи мобилности радне снаге путем
прекограничних споразума о квалификацијама, стандардима и
сертификатима. Нарочито би млади, жене, старији грађани, аутохтони
народи и они са посебним потребама требали да имају користи путем
образовних средстава, где туризам има потенцијал за промоцију
инклузије, вредности културе толеранције, мира и ненасиља и свих
аспеката глобалног размена и држављанство.
Туризам може оснажити жене на више начина, посебно осигуравањем
послова и могућностима за стварање дохотка у малим и већим
предузећима везаним за туризам и угоститељство. Као један од сектора
са највећим уделом запослених жена и предузетница, туризам може
бити алат за жене да откључају свој потенцијал, помажући им да се
потпуно ангажују и воде у свим аспектима друштва.
Туризам може играти пресудну улогу у постизању приступа води и
сигурности, као и хигијени и санитарним условима за све. Ефикасна
употреба воде у туристичком сектору, заједно са одговарајућим мерама
безбедности, управљањем отпадним водама, контролом загађења и
технолошком ефикасношћу могу бити кључни за заштиту
најдрагоценијег ресурса.
Као сектор који захтева значајан унос енергије, туризам може убрзати
прелазак на обновљиве изворе енергије и повећати њихов удео у свету.
Сходно томе, промовисањем здравих и дугорочних улагања у одрживе
изворе енергије, туризам може помоћи у смањењу емисија гасова
стаклене баште, ублажити климатске промене и допринети
иновативним и новим енергетским решењима у урбаним, регионалним
и удаљеним областима.
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SDG 8
Достојанствен рад и
економски
раст:
Промовисати
континуиран, инклузиван
и одржив економски
раст, пуну и продуктивну
запосленост
и
достојанствен рад за све

SDG 9
Индустрија, иновације и
инфраструктура:
Изградити прилагодљиву
инфраструктуру,
промовисати
одрживу
индустријализацију
и
подстицати иновативност

Туризам је једна од покретачких снага светског економског раста и
генерише 330 милиона радних места ( 1 од 10 радних места) широм
света. Путем директних, индиректних и индукованих ефеката у
економији, туризам ствара радна места за младе и жене и осетљиве
заједнице. Давањем приступа достојанственим радним могућностима у
туристичком сектору, друштво - посебно млади и жене - могу имати
користи од повећаних вештина и професионалног развоја. Допринос
сектора стварању радних места препознат је у под циљу 8.9 да до 2030.
године осмислити и применити политике за промоцију одрживог
туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и
производе.

Развој туризма ослања се на добру јавну и приватну инфраструктуру.
Сектор туризма може утицати на инфраструктурну политику, чинећи је
одрживијом, иновативнијом и ефикаснијом према ресурсима. Уједно то
је средство за привлачење туриста и других извора страних инвестиција.
Ово би такође требало да олакша даљу одрживу индустријализацију,
неопходну за економски раст, развој и иновације. Приоритети су
улагања у еко-дизајн, нову опрему и технологије у коришћењу енергије
и водених ресурса, обновљиве изворе енергије, опрему и материјале за
рециклажу отпада и континуирана обука особља.

Туризам може бити моћно средство за развој заједнице и смањење
неједнакости ако у свом развоју ангажује локално становништво и све
кључне актере. Туризам може допринети урбаној обнови и руралном
Смањење неједнакости: развоју и смањити регионалне неравнотеже давањем прилика
Смањити
неједнакост заједницама да напредују у месту свог порекла. Туризам је такође
између и унутар држава
ефикасно средство за земље у развоју да учествују у глобалној
економији.
SDG 10

Град који није добар за своје грађане није добар за туристе. Одрживи
туризам има потенцијал да унапреди урбану инфраструктуру и
Одрживи градови и универзалну доступност, промовише регенерацију подручја која
заједнице:
Учинити пропадају и очува културно и природно наслеђе, богатство од којих
градове и људска насеља туризам зависи. Већа улагања у зелену инфраструктуру (ефикаснији
инклузивним,
транспортни објекти, смањено загађење ваздуха, очување баштина и
безбедним,
отворених простора итд.) требало би да резултирају паметнијим и
прилагодљивим
и зеленијим градовима од којих не само становници, већ и туристи могу
одрживим
имати користи.
SDG 11

SDG 12

Туристички сектор који усваја праксе одрживе потрошње и производње
Одговорна потрошња и може играти значајну улогу у одрживом развоју. За ту сврху неопходно
је развити и применити алате за праћење утицаја одрживог развоја на
производња:
Обезбедити
одрживе одрживи туризам који ствара радна места, промовише локалну културу
облике потрошње и и производе. Ови алати укључују праћење потрошње енергије, воде,
генерисања отпада, стања биодиверзитета и отварање радних места.
производње
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SDG 13
Акција
за
климу:
Предузети хитну акцију у
борби против климатских
промена и њихових
последица
SDG 14
Живот
под
водом:
Очувати
и
одрживо
користити океане, мора и
морске
ресурсе
за
одржив развој

Туризам доприноси, али је такође под утицајем климатских промена.
Учесници у туризму треба да играју кључну улогу у смањењу климатских
промена. Смањивањем потрошње енергије и преласком на обновљиве
изворе енергије, посебно у сектору транспорта и смештаја, туризам
може помоћи у суочавању са једним од најхитнијих изазова нашег
времена.
Обалски и поморски туризам, важни су туристички сегменти, посебно за
мале острвске државе у развоју.Оне се ослањају се на здраве морске
екосистеме. Развој туризма мора бити део интегрисаног управљања
обалским подручјем како би се помогло очувању и очувању крхких
морских екосистема и послужило као средство за промоцију плаве
економије и доприносећи тако одрживом развоју морских ресурса
(заштита морских екосистема и морских животиња, смањење загађења,
третман отпада и отпадних вода, информисање гостију и запослених у
туризму, укључивање локалне заједнице).

SDG 15
Живот
на
земљи:
Заштитити, обнављати и
промовисати
одрживо
коришћење
копнених
екосистема,
одрживо
управљати
шумама,
борити
се
против
дезертификације,
зауставити и преокренути
процес
деградације
земљишта и зауставити
губитак биодиверзитета

Конвенција о биолошкој разноврсности Уједињених нација признаје
суверено право сваке државе потписнице да располаже својим
ресурсима и биодиверзитетом, али се од држава очекује да пруже
подршку у заштити биолошке разноврсности и одрживом коришћењу
компоненти биодиверзитета. Величанствени пејзажи, нетакнуте шуме,
богати биодиверзитет и места природног наслеђа често су главни
разлози због којих туристи посећују дестинацију. Одрживи туризам
може играти главну улогу у одрживом управљању осетљивим
областима, не само у очувању и заштити биодиверзитета, већ и у
обезбеђивању прихода локалном становништву како би им обезбедио
алтернативни извор прихода.

SDG 16

Туризам подстиче сусрете милијарди људи из различитих културних
средина. Због тога сектор туризма може да негује мултикултурну и међу
религијску толеранцију и разумевање, градећи тако темеље мира у
свету. Одрживи туризам, који користи и ангажује локалну заједницу,
такође може пружити извор средстава за живот, ојачати културни
идентитет и подстаћи предузетничке активности, помажући тако
спречавању насиља и сукоба. Туристичка делатност доприноси
учвршчаваеу мира у пост конфликтним друштвима. Подизање свести о
људским правима, јачање локалног предузетништва, запошљавање
локалног становништва и подстицање продаје локалних производа,
поштовање различитости, поступање са гостима и укључивање локалног
становништва су неке од мера које могу допринети остваривању овог
циљ.

Мир, правда и снажне
институције:
Промовисати
мирољубива
и
инклузивна друштва за
одрживи
развој,
обезбедити
приступ
правди
за
све,
и
изградити делотворне,
одговорне и инклузивне
институције на свим
нивоима
SDG 17

Због своје међусекторске природе, туризам има потенцијал да ојача
Партнерством до циља: јавно и приватно партнерство и ангажује више заинтересованих страна:
учврстити
глобално међународну, националну, регионалну и локалну - да раде заједно на
партнерство за одрживи постизању циљева одрживог развоја и других заједничких циљева.
развој.
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Одрживи туризам заснован је на интегралном и комплексном приступу који подједнак акценат ставља
на пет компоненти: очување животне средине, афирмација социјалног интегритета, неговање
културних особености, афирмација социјалног интегритета, неговање културних особености локаног
становништва, оптимално задовољење туристичких потреба и остварење економског профита. Зато се
одрживи туризам шематски приказује као петоугао (илустрација испод), јер истовремено доприноси
остваривању циљева на пет различитих нивоа, од којих ни један не сме да постане доминантан у
односу на остале. Овај концепт поставља такав модел који ће максимално потенцирати позитивне
односе између поменутих категорија циљева, а негативне свести у минимум.
Илустрација 7 Одрживи туризам

Економија

Задовољство
туриста
Животна
средина

Одрживи
туризам

Социјална
основа
Културна
основа
Извор: Jovičić, D. Turizam i životna sredina - koncepcija održivog razvoja, Zadužbina Andrejević, Beograd 2000.

Туризам је једна од најдинамичнијих и најперспективнијих делатности у укупној економији. До појаве
Covid -19 пандемије, приходи од туризма су стално расли и износили су око 1,5% друштвеног
производа света, преко 8% вредности укупног светског извоза и око 35% светске трговине услугама.
Туризам има директан и индиректан утицај на националну економију и пораст запослености. Према
приходима и промету вишеструко је значајна привредна делатност (илустрација испод). Најзначајнији
економски ефекти туризма су утицај на друштвени производ и национални доходак, утицај на платни
биланс земље кроз такозвани невидљиви увоз и извоз, утицај на развој недовољно развијених сектора
привреде и подручја и утицај на запошљавање становништва. Туризам се троши у месту производње,
стога туриста мора отпутовати у дестинацију и тамо начинити потрошњу, стварајући прилику за развој
локалних послова свих врста и омогућавајући зараду локалним заједницама кроз неформалну
економију, путем продаје роба и услуга директно посетиоцима. Туризам је разноврснија индустрија од
многих других. Он има потенцијал да подржи друге економске активности, како кроз обезбеђивање
флексибилних, скраћених радних места, који могу допуњавати друге делатности, тако и кроз стварање
прихода кроз сложенији ланац снабдевања робом и услугама. Туризам је радно интензиван и пружа
широк спектар различитих могућности запошљавања посебно за жене и младе људе. Што је изразито
заступљено у сектору угоститељства. Позитивни економски фактори туристичке потрошње у
дестинацији реализују се кроз мултипликовани ефекат новца, односно циркулацијом новца кроз
секторе привреде, када се променом монетарног и привредног нивоа, поспешује производња и
продаја. Новац којег туристи директно троше, представља директан приход. Ова потрошња иде ка
туристичким предузећима која туристима пружају робу и услуге, које служе одмору (на пример,
смештај, храна, излети, итд.).
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Туристичка предузећа ће потом потрошити део од ових зарађених прихода, набављајући робу и услуге
од својих добављача, што им омогућава да испуне своје обавезе према туристима. Пример су
туристички послови као што су пружање различитих услуга или се врши одвајање дела средстава од
улазних такси за дневнице водича и слично. Додатно туризама има индиректни и индуковани утицај
на економију. Индиректни утицаји су они који настају као последица реакције на новац у облику
локалних пословних трансакција. На пример, то може бити нова инвестиција власника хотела у опрему
и залихе. Индуковани утицаји су они који настају из додатног прихода и који се појављују услед додатне
потрошње. На пример, то је куповина робе и услуга запослених у хотелу.
Илустрација 8 Економски ефекти туризма

Пољопривреда

Шумарство

Рибарство

Вађење руда,
нафте, гаса,
камена
Економски ефекти
туризма

Индустрија

Енергетика

Водопривреда Грађевинарство

Трговина на Угоститељство
велико и мало

Саобраћај

Финансијско
посредовање

Туристичко
посредовање

Делатности
забаве и
рекреације

Остале
делатности

Јавна управа

Национални оквир
Утицај на националну
економију

Секторски оквир
Утицај на сектор

Грански оквир
Утицај на грану

Туризам има важну и позитивну улогу у друштвено-економском развоју многих земаља доприносећи
и културној размени, унапређењу међународних односа и миру у свету. Међутим, велик број
туристичких дестинација искусио негативне последице развоја туризма по животну средину, културу и
друштво, чиме је доведена у питање сврсисходност туризма као развојне опције. Неки од битних
аспеката негативних последица су:
a) економски аспекти: утицај сезонских чинилаца на туристичко пословање, деловање
конкуренције, могућа висока увозна зависност што битно смањује остварени девизни прилив
од туризма, последице глобализације, удео неквалификованих и слабо плаћених послова у
укупној запослености, уништавање традиционалних облика запошљавања (пољопривреда,
рибарство).
b) социо-културни аспекти: губитак културног идентитета, нестанак традиционалног система
вредности, угрожавање људских права, криминал, проституција и др.
c) еколошки аспекти: емисија штетних гасова од стране туристичких саобраћајних средстава,
огромно коришћење ресурса и производња отпада, значајна потрошња воде, коришћење
земљишта у туристичке сврхе и др.
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Негативне последице изузетног интензивног развоја туризма наметнуле су потребу да се и ова
делатност стави под окриље одрживог развоја. Масовни туризам дефинитивно негативно утиче на
животну средину и локалне заједнице у толикој мери да после извесног, чак се може рећи и релативно
кратког временског периода, угрожава природне и културне ресурсе у толикој мери да више не може
да функционише економски оправдано. Правилним планирањем развојем туризма, ови лошији
утицаји могу се смањити. У тој позицији, дестинација, локална заједница, држава и туристи, делили
би позитивне бенефите економског развоја, међу којима су најзначајнији: запошљавање, повећање
промета и потрошње од стране посетилаца, повећање животног стандарда, јачање инфраструктуре
и побољшање инвестиција у овај сектор, као и други резултати позитивних утицаја. Приликом
креирања развојних политика туризма мора се водити рачуна о позитивним и негативним утицајима
туризма на одрживи развој (табела испод).
Табела 2. Утицај туризма на одрживи развој
Позитиван утицај
•

Обезбеђује привредни развој неког
подручја,
утиче
на
запосленост
становништва, подстиче инвестиције и
пружа подршку локалним заједницама.
Утиче
на
дефинисање
економске
вредности природних и културних ресурса,
што резултира стварањем прихода
намењеног заштити природног и културног
наслеђа.
Доприноси разумевању између различитих
култура и нација

•

•

Негативан утицај
•

•
•
•

Ствара директан притисак на осетљиве
екосистеме
изазивајући
њихову
деградацију и нарушавање биљног и
животињског света.
Врши притисак на локалне заједнице и
утиче на њихову традицију
Утиче на неповољну потрошњу природних
ресурса, посебно воде и земљишта
доприноси глобалном загађењу

Проналажење праве равнотеже између аутономног развоја дестинација и њихове заштите на једној
страни и развој конкурентне економске активности на другој страни је изазов за туристичку
дестинацију. Одрживи развој дестинације подразумева заштиту, унапређење, одрживо коришћење
постојећих природних и створених ресурса и валоризацију постојећих туристичких потенцијала. Да би
био одржив, туризам мора да:
i.

ii.
iii.

гарантује оптимално коришћење природних ресурса и биодиверзитета који су основа
туристичког развоја, кроз подржавање важних еколошких процеса и заштиту природне
баштине.
подржава социо-културно наслеђе локалних заједница, штити њихову градитељску и другу
традиционалну баштину, да доприноси међу културном разумевању и толеранцији.
осигура дугорочни економски раст, обезбеђујући економску добит за све релевантне учеснике
у процесу.

Одрживи туризам представља концепт развоја који ће у равнотежу ставити еколошке, социо-културне,
економске компоненте средине и задовољство туриста. Овај концепт нам помаже да пронађемо
оптималан облик туристичког развоја који неће деградирати ресурсе како би будуће генерације
задовољиле своју туристичку потребу. Одрживи развој подразумева постојање граница развоја
одређених садашњим стањем технологије и друштвене организације у вези са животном средином,
као и способношћу биосфере да апсорбује ефекте људских активности. У оквиру одрживог развоја
сматра се да економски развој, друштвени развој и заштита животне средине представљају
међузависне и међусобно помажуће компоненте одрживог развоја, што је одговарајући оквир за
усмеравање напора ка достизању вишег квалитета живота за све људе. Ради спречавања и ограничења
негативних ефеката туризма на природу, бројне земље, паралелно са политиком развоја туризма,
спроводе и политику заштите природе.
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Препоруке за заштиту природе од туризма формулишу и бројне међународне организације, међу
којима је и Организација за економску сарадњу и развој (OECD). Ова организација на националном
нивоу предлаже следеће активности:
1. Норме и прописи: Доношење одговарајућих норми, прописа и закона на националном нивоу. Ово
се односи и на туристичке дестинације које би требало да задовоље потребе туриста у погледу
заштите средине. У туристичким регионима норме морају бити одређене у сагласности са
захтевима туриста у погледу здравља, слободног времена и релаксације. Сви аспекти развоја
туризма би требало да буду у сагласности са условима животне средине одређене регије, посебно
када се ради о планинским и регијама, где хармонизација туризма са средином мора водити
рачуна и о пољопривреди и шумарству.
2. Просторно-планске мере: Ради заштите природних, културних и архитектонских ресурса,
неопходна је израда смерница које ће бити поштоване при изради и доношењу планова развоја
туризма, посебно када је реч о квалитету воде и ваздуха, заштити земљишта, очувању природног и
културног наслеђа и слично. Одговорни органи власти би требало посебну пажњу да посвете
туристичким зонама и проблемима везаним за сезонске тражње, за третман отпадака и отпадних
вода, за буку, контролу густине градње, регулисање саобраћаја и слично. Неопходно је предузети
мере за равномерну временску дистрибуцију потражње. Одлуке о плановима развоја туризма
требало би да буду донете на основу што комплетнијих информација у вези са утицајем туризма
на средину. При томе се морају размотрити све алтернативне опције, водећи рачуна о локалним
условима и капацитету простора. Неопходно је стално праћење стања очуваности средине у
туристичким регијама, како би се процениле настале промене и благовремено предузеле
одговарајуће мере заштите.
3. Специфична улога владе: Неопходно је идентификовати следеће типове регија: развијене
туристичке регије чији капацитет може бити још повећан, простори који нуде могућности за развој
као нове туристичке регије, простори који захтевају мере рестаурације са тачке гледишта животне
средине. За ту намену могу се користити одређени просторни индикатори.
4. Информисање и учешће јавности: Неопходно је стално информисање јавности о неопходности
очувања природе, а посебно вредних и осетљивих зона. Ова врста акције се може обавити
посредством различитих медија, ТВ спотова, плаката, брошура, школског образовања младих и
слично. При доношењу одлука о развоју туризма и мерама за заштиту природе пожељно је и што
активније учешће локалног становништва.
5. Финансијски аспекти: Имајући у виду да приходи од туризма нису увек довољни да покривају
трошкове заштите средине, владе би требало да у границама својих могућности сносе део ових
трошкова. Сваки план развоја туризма, на националном, регионалном и локалном нивоу, требало
би да садржи и финансијску процену трошкова и користи за одређену средину, а требало би
предвидети и начин финансирања мера заштите. Основни извори финансирања заштите средине
у туристичким регијама и местима могу бити: боравишна такса; порези на некретнине и различите
привредне делатности; приходи од улазница за плаже, паркинге, затим од путарине, мостарина и
слично; приходи од издавања дозвола за лов и риболов; приходи од такси на клађење и хазардне
игре у коцкарницама; директна надокнада еколошких штета; трошкови превенције и заштите у
случају потенцијалних загађивача и слично.
6. Заштита туриста од корисника ресурса: Неопходно је очување интегралне вредности туристичких
ресурса како би они задовољили очекивања и потребе туриста. Рецептивне регије би требало да
обезбеде такву животну средину која ће позитивно деловати на здравље туриста и омогућити им
рекреацију и опуштање. Лична безбедност туриста мора бити гарантована. Такође туристима би
требало пружити одговарајуће гостопримство које у великој мери зависи од става локалног
становништва према туризму и туристима.
Туристички развој се мора водити пажљиво осмишљеном планском политиком, која не сме бити
искључиво одраз жеље за профитом, већ је базирана на идеалима и принципима људског благостања
и среће. Одмерена развојна политика може донети жељени исход туристичког бизниса и заштиту
природних и културних ресурса. Зато се проблем планирања туризма налази у тесној вези са одрживим
развојем.
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Доказана потреба очувања животне средине у планирању и организацији туризма, посебно у светлу
негативних интеракција између туризма и окружења у коме се реализује, постала је заједнички
интерес владе, невладиних организација, локалних заједница и локалног сектора. Свака од наведених
интересних група има улогу у туристичком развоју и на себи својствен начин је одговорна за утицаје
које туризам реализује по окружење, било да су ти утицаји позитивни или негативни. Добар поступак
планирања одређује дефинисање жељеног резултата и реализације у правцу систематичности ка
постизању циљева. Модел одрживог развоја који је примењив и на туризам приказан је у табели испод.
Овај глобални модел примењен је приликом израде Заједничке Стратегије. Зарад повећања бенефита
од туризма и смањења негативних утицаја, успостављене су везе између локалне заједнице и
осталих субјеката туризма.
Табела 3. Модел одрживог развоја - принципи и циљеви3
▪
Основни принципи

Развојни циљеви

Циљеви одрживости

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Услови
развој

за

одрживи

▪
▪

Холистички приступ: развој и питања животне средине су интегрисана
у оквиру друштвеног развоја.
Будућност: фокус на дугорочни концепт планирања.
Правичност: праведан и правичан развој који обезбеђује могућност за
коришћење ресурса свих чланова друштава, како у садашњости тако и
у будућности.
Побољшање квалитета живота за све људе.
Задовољавање основних потреба.
Изградња самопоуздања и локално доношење одлука за локалне
потребе.
Минимално исцрпљивање необновљивих ресурса
Одрживо коришћење обновљивих ресурса
Емисија загађујућих материја у оквиру капацитета асимилације
животне средине
Усвајање нове друштвене парадигме релевантне за одрживи развој.
Међународни и национални политички и економски системи
посвећени одрживом развоју и правичној употреби ресурса
Технолошки системи који континуирано таже нова решења за
проблеме животне средине.
Место које брине о животној средини, такође брине о туристима и
њиховом задовољству.

Одрживи туризам захтева информисање свих учесника у туризму и доношење одука по принципу
консензуса. Такође, одрживи туризам захтева мониторинг утицаја, укључујући све адекватне
превентивне мере када је то неопходно. На крају, неопходно је да туристи у таквом процесу имају
висок ниво задовољства и искуство које је одраз квалитетног туристичког производа. У том смислу
Заједничка Стратегија разрађује модел који подстиче развој туристичке понуде која води рачуна о
заштити природе и животне средине и даје посетиоцима шансу да науче више о дестинација Елин
Пелин и Лесковац.

3

Извор: Sharpley, R., Tourism and Sustainable Development: exploring the theoretical divide, Journal of Sustainable
Tourism, No. 8, 2000
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4. Ситуациона анализа
4.1 Елин Пелин
Опште карактеристике: У част великог бугарског писца, 1950 године је место Новоселтси
преименовано је у Елин Пелин, а од 1960. године проглашен је градом. Општина Елин Пелин као
туристичка дестинација простире се на површини од 433,01 km2 у централном делу Софијског округа.
Административни центар општине налази се 24 km источно од главног града Софије. Дестинација Елин
Пелин заузима источни део Софијског поља и обронке Старе планине и Средње горе. На овом простору
налазе се 19 насеља. Општински центар Елин Пелин и осамнаест села (гара Елин Пелин, село Нови Хан,
село Габра, село Крушовица, село Мусачево, село Равно Поље, село Григорево, село Столник, село
Елешница, село Потоп, село Чурек, село Петково, село Лесново, село Доганово, село Караполцси, село
Богданлија, село Огњаново и село Гоема Раковица). Рељеф је равничарски и брдско-планински.
Централни део општине Елин Пелин налази се у источном делу Софијске долине (Софијско поље) са
надморском висином од 550 до 650 m. Северозападно од села Равно поље, у кориту Лесновске реке
налази се најнижа тачка општине на 530 m надморске висине. У северном делу општине простиру се
југоисточни обронци планине. На крајњем северу општине, где се границе спајају са општином Софија
и општином Ботевград, издиже се на врх планине Мургаш на 1687 m надморске висине. У јужним
деловима општине Елин Пелин протежу се северни кракови Ихтиманске Средње горе, а унутар њених
граница улазе делови три планине, које су део Ихтиманске Средње горе. Јужно од софијске равнице
налазе се источни делови Лозенске планине. На граници са Софијском општином, северозападно од
села Габра уздиже се врх Попов Део на 1190,2m надморске висине. Југоисточно од софијске равнице
простиру се најсевернији обронци планине Вакарелска. Његова највиша тачка је врх Црвени Брегови
1105,6 m надморске висине, који се налази североисточно од села Габра. Пољопривредне површине
заузимају 54,04% територије (23398,18 ha), 37,62% је шумско земљиште, а 5,21% су урбанизована
подручја (2257,18 ha). Шуме се простиру на 16287,78 хектара. У шумском фонду су доминанте
листопадне шуме са 98,95%. У погледу педолошког састава најчешће се појављују смеђа шумска
земљишта, рендзина и различити типови ливадског земљишта.
Климатске карактеристике: Клима подручја је умерено континентална. Коритасти облик слива у коме
се налази Елин Пелин, у облику поткове са севера, истока и југа у комбинација са планинским оградама
доприноси умерено континенталној клими. Просечна температура ваздуха (јул) 20,9 °C. Просечна
годишња температура ваздуха је 9,8 °C, количина падавина око 640 mm и инсолација 2015 часова.
Извештена просечна годишња температура са метеоролошке станице Вакарел је 8,0°C, средња
јануарска температура -3,9°C , а средња јулска температура 18,1°C. Просечна годишња температура
забележена на метеоролошкој станици Ихтиман је 8,8 °C, средња јануарска температура -2,9°C, а
средња јулска температура 19,0 °C. Екстремне температуре у општини примећују се у јануару и јулу.
Становништво: Према подацима Националног Статистичког Института у 2019. години Елин Пелин има
21882 становника. Густина насељености износи 50,53 становника/km2. Елин Пелин има 19 насељена
места од чега један са статусе урбаног подручја а 18 са статусом руралног подручја (села). Однос између
мушкараца и жена 49,4: 50,7 у корист жена. У односу на 2011 годину забележен је пад укупног броја
становника за 3,97%. Природни прираштај у општини је негативан. Основни контингент становништва
чине радно способни (59,6%). У социјалној структури економски неактивних особа налазе се студенти
9,5%, пензионери 73,2% и лица запослена са породичним обавезама 11,2%.
Запосленост: Укупан број запослених у општини Елин Пелин износи 9.213 људи. Највећи је проценат
запослених је у урбаном делу општине. Према подацима НСИ за 2019, ниво незапослености износи
3,69%. На пословима туризма и повезаних делатности ангажовао је 5,02% запослених од укупног броја
запослених лица.
Природа: Територија општине Елин Пелин богата природним ресурсима. Од постојећих природних
атракција издвајају се планина Мургаш, језеро Огњаново, геотермални извор у селу Равно Поле,
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геотермални извор у селу Елешница, заштићено подручје "Долни Богров - Казичене", заштићено
подручје "Етрополе - Баијлово", заштићено подручје "Средна гора", заштићени локалитет "Елешнишки
манастир". Само делови заштићених подручја се налазе на територији општине и они су део ширег
заштићеног простора који се простире и на суседне општине. Преглед природних атракција дат је у
наставку.

Планина Мургаш

Језеро Огњаново

Геотермални извор
у селу Равно Поле
Геотермални извор
у селу Елешница

Заштићено
подручје "Етрополе
- Баијлово"

Заштићено
подручје "Средна
гора"

Заштићено
подручје
"Долни
Богров Казичене";

Заштићени
локалитет
"Елешнишки
манастир"

Налази се на крајњем северу општине на граници са општином Софија и
општином Ботевград. Врх ове планине налази се на 1687 m надморске висине.
Планина је интересантна за планинаре и заљубљенике у природу.
Становници главног града Софије често посећују ову планину.
Вештачко језеро Огњаново запремине око 40 милиона m3 има одличне
предуслове за развој спортова на води. Место је погодно за рекреацију,
камповање и риболов. Око језера започета је изградња пешачких стаза и
уређење простора. У блиској будућности очекује се да ове стазе рекреације
и здравља привуку значајан број посетилаца.
Један је од три геотермална извора која се налазе у општини Елин Пелин.
Извор у селу Равно Поле има статус државног значаја, где минерални састав
воде и проток омогућавају развој балнеолошког центра.
Геотермални извор у селу Елешница место Топлика представља потенцијал за
развој.
Заштићено подручје "Етрополе - Баијлово" обухвата 27 448,25 ha. Подручје је
изузетно важно за миграцију медведа, јер пружа прилагодљива станишта и
уједно је главно подручје за обнављање популације медведа. Подручје је
заштићено на основу Директиве 92/43/EEC за очување природних станишта и
дивље флоре и фауне. Европска Комисија је одлукама од 12.12.2008 уврстила
подручје на листи континенталних и алпских биогеографских региона од
значаја за ЕУ. Подручје обухвата делове села Голема Раковица и Огњаново.
Заштићено подручје "Средна гора" обухвата површину од 110 373,64 ha. Део
овог заштићеног подручја се налази на територији општине. Подручје је
познато по прекрасним листопадним шумама букве и храста. Уједно то је
најприкладније станиште за медведе. Подручје је заштићено на основу
Директиве 92/43/EEC за очување природних станишта и дивље флоре и
фауне. Европска Комисија је својим одлукама од 12.12.2008 и 16.11.2012
уврстила подручје на листи континенталних и алпских био-географских од
значаја за ЕУ26. Подручје обухвата мали део територије општине и захвата
село Голема Раковица.
Заштићено подручје "Долни Богров Казичене" обухвата површину од 2251,18
ha. Подручје је од међународног значаја за глобално угрожене барске птице
које се тамо размножавају. Зими ово подручје не замрзава због минералних
извора. Подручје је заштићено на основу Директиве 79/409/EEC за заштиту
дивљих птица. У оквиру подручја налази се село Равно Поле.
Заштићени локалитет "Елешнишки манастир" је од националног значаја и
представља вредан споменик културе и територију са карактеристичним
пејзажем. Ово подручје се простире на површини од 3,5 ha. Мањи део
територије општине Елин Пелин укључен је у заштићена подручја и у
еколошку мрежу NATURA 2000. Од укупне површине општине 1,9% територије
спада под заштићена подручја према Директиви о птицама и 2,0% спада под
заштићена подручја према Директиви о стаништима. Предмет заштите су 48
врста птица, 16 врста сисара, 6 врста водоземаца и гмизаваца, 5 врста риба,
13 врста бескичмењака и две биљне врсте. На територији општине постоји
једно заштићено дрво.
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Културно наслеђе: Подручје Елин Пелина је једно од најбоље очуваних центара шопске културе и
традиције (типичног тврдог говора, беле одеће, карактеристичних народних игара, песама и хумора).
Традиције локалног становништва своју годишњу манифестацију изражавају на Шопском фестивалу у
граду Елин Пелин, који се одржава од 1970. године до данас. Заједничка карактеристика становника
Елин Пелина (познатији под називом Шопови) да су изузетно љубазни домаћини и одлични пријатељи.
На територији општине очуване су бројне непокретне културне вредности. Укупно је регистровано 136
непокретних културних вредности од националног и локалног значаја. Посебно се истичу 55
археолошких споменика, 53 архитектонско-грађевинских споменика, 14 архитектонско-грађевинских
споменика из доба антике и средњег века, 10 историјска споменика, 3 уметничка споменика 1 етно
споменик. Истраживања потврђују постојање насеља, утврђења и развијене путне мреже још од доба
Трачана. Софијска равница је била центар народа и култура, јер су туда пролазили важни путеви који
су повезивали Азију и западну Европу. Један од њих пролази кроз територију општине Елин Пелин и то
је Трајанов пут из II века. Трачка насеља, гробнице и налази који су пронађени сведоче о високој
духовној и материјалној култури антике. Римска и византијска култура такође су оставиле значајне
трагове. У близини села Лесново, поред римског пута (III век) налазила се велика транзитна станица
звана "Бурагара" (позната и као Бугарка). Југозападно од града Елин Пелин откривени су и проучени
археолошки остаци карауле и мало насеље из IV века, као и остаци каснијег словенског насеља. На 4
км северно од села Елешница налази се Елешнички манастир "Светог Успења Богородице" - споменик
културе од националног значаја, који чува фреске из ХV – ХVІ века. Манастир је део је такозване
"Софијске мале Свете Горе". У селу Нови Хан сачувани су остаци турског караван-сараја (хана) изграђен
у седамнаестом веку. Заузимао је површину од 20 хектара, био је окружен снажним зидовима и у
његово двориште могло је стати 1000 коњаника. Три километра јужно од села Нови Хан налазе се
рушевине трачког насеља са зидом тврђаве. На неколико места западно од села постоје остаци
римских насеља. У граду Елин Пелин налази се црква "Светог Николе Чудотворца", саграђена 1846.
године, која је споменик културе због својих вредних фресака. Међу знаменитостима у општини су
ћелијска школа у селу Доганово, саграђена 1835. године, споменик погинулим побуњеницима Ботева
у близини села Елешница, манастир "Св. Димитар" код села Габра из 1867. године и манастир
Равнопољски. Споменик великом бугарском писцу (Димитар Иванов Стојанов, познатији под
псеудонимом Елин Пелин) налази се у центру града. Културне активности у општини Елин Пелин
представљају више културних институција, међу којима су најзначајнији Центри заједнице или
друштвени домови (читалиште)4. Као сложена културна места, они имају дугу традицију. Данас
представљају центре масовне културне активности попут библиотека, клубова, музичких школа и
других културних активности. У граду Елин Пелин од 1985. године постоји музејска збирка при
читалишту "Елин Пелин", а од 1997. године отворена је стална етнографска изложба - "Живот и култура
шопова". Од 2012. године у општини Елин Пелин делује 16 читалишта. Читалиште у граду Елин Пелин
основано је 1896. године под називом "Саморазвој" у тадашњем селу Новоселци (данашњи град Елин
Пелин). Читалиште је културни центар у коме раде и делују: Шопски ансамбл за народне песме и игре,
Женски народни хор, Фолклорна певачка група, Ансамбл за старе градске песме, Дечја вокална група
"Звона", Музичка школа клавира, Музејска збирка са сталном етнографском поставком. Од 1997.
године у читалишту је отворен Занатски центар за израду бугарских народних ношњи из свих региона
земље. Читалиште има две сале - велику (биоскопска сала) са 320 места и малу са 80 места. Лимени
оркестар "Стефана Стефанова" ради у оквиру друштвеног дома "Светлина". Оркестар има
педесетогодишњу традицију и први је такве врсте створен у земљи. Од 1981. године уз оркестар
образован је навијачки састав. Библиотечка делатност у општини реализује се углавном кроз 27
библиотека, од којих је 15 читалачких и 12 школских. У њима је доступан библиотечки фонд који
обухвата преко 280000 библиотечких јединица. Музејску делатност представљају музејске збирке појединачне или у заједницама. У општинском доку културе од 1985. године постоји музејска збирка
при читалишту "Елин Пелин", а од 1997. године отворена је стална етнографска изложба која
представља начин живота и културу локалног становништва. У деветнаест насеља у општини постоји
16 домова заједница (читалишта) и 14 библиотека.
4

Центри заједнице (читалиште) у Бугарској су признати као јединствени феномен грађанског друштва. Институција
читалишта датира уназад од времена ренесансе у Бугарској. Данас, центри заједнице су једине тачке фокуса културолошких
и иницијатива заснованих на заједници у мањим градовима и насељима. Еквиваленте институције у Србији су центри културе.
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На територији општине идентификовано је 19 историјских и културних атракција које имају туристички
потенцијал и то: Античко насеље, Историјско место "Жерковско дере", Историјско место, подручје
Радина Река, Касноантичка и рановизантијска тврђава, локалитет Радин дол, Касноантичка и
рановизантијска тврђава, локалитет Стражата, Касноантичка рановизантијска тврђава, подручје
Големо Градиште, Касноантичка тврђава, локалитет Калето, Колиба Орлово гнездо, Место погибије
Гочо Гопина, Место погибије Јорданке Николове, Праисторијско насеље Елин Дол, Римски пут Трајанов пут, Стара тврђава, локалитет Черни Врх, Трачко светилиште Клаов Камик, Црква Свете
Тројице, Црква Светог Григорија, Црква Светог Димитра, Црква Светог Николе и Црква Светог
Харалампија.
Привреда: Према Националном концепту просторног развоја, општински центар Елин Пелин је
дефинисан као град IV нивоа микро-регионалног значаја. Преко територије општине пролазе три
деонице железничке мреже Бугарске у укупној дужини од 27,8 km. У јужном делу - деоница трасе
железничке пруге Калотина - Софија - Пловдив – Свиленград, у централном делу - деоница трасе
железничке пруге Софија - Карлово – Бургас и у најјужнијем делу - последња деоница трасе
железничке пруге Вакарел - Габра (станица Чукурово). Кроз општину у целости или делимично пролази
7 путева републичке путне мреже Бугарске укупне дужине 86,9 km: аутопут Тракиа, аутопут Хемус,
републички пут I-1, републички пут I-6, републички пут I-8, републички пут III-105, републички пут III6002. Главни национални гасовод и нафтовод такође пролази кроз територију општине Елин Пелин.
Због близине главног града, општина Елин Пелин је индустријски центар са јаким услужним сектором.
Структуру привреде чине производња са 19,96%, Енергетика и комуналне делатности са уделом од
1,05%, Грађевинарство са 6,93%, Трговина на велико и мало 24,79%, Саобраћај и складиштење 8.40%,
Услуге смештаја и исхране 10,29%, Информисање и комуникације са 1,68%, финансијске делатности и
делатности осигурања са 1,47%. Пословање некретнинама са 2,1%, Административне и помоћне
услужне делатности са 2,94%, јавна администрација и јавне институције имају удео од 3.99% у
структури привреде, док образовање и здравствена и социјална заштита имају подједнак удео у
структури привреде и то 4,83%. Уметност, забава и рекреација у структури привреде учествују са 4,41%.
Значајно место у општини заузимају производња порцелана, керамичка и ватростална индустрија.
Индустријски парк "Елин Пелин" је место концентрације еколошки прихватљиве лаке и високотехнолошке индустрије. Уједно то је највећи транспортни и логистички центар. Индустријски парк се
простире на 160 ha и потпуно је инфраструктурно обезбеђен. Предности индустријског парка су
близина главног града и приступ важним инфраструктурним објектима и везама, као и највећем
бугарском аеродрому, близина главних путева Е79, Е83, Е871 и Е772 и близина две железничке станице
(Елин Пелин и Столник), које имају добру техничку инфраструктуру. Стратешки положај, у комбинацији
са инфраструктуром, пружа компанијама добре могућности за пословање и развој. Комуналне
делатности обавља предузеће "БКД-Елин Пелин". Основне делатности овог предузећа су: уклањање
снега, одржавање и поправка уличне и путне мреже и пратећих објеката, пешачких површина,
хоризонталне и вертикалне путне сигнализације, сакупљање, транспорт и одлагање отпада,
одржавање водотокова река и других извора воде, одржавање зелених површина, чишћење и
уклањање неуређених депонија итд.5
Туризам: Просечан годишњи број посетилаца износи 2670, просечан годишњи број ноћења туриста у
Елин Пелину 5875. Од укупног броја туриста који су посетили Елин Пелин 75% домаћих и 25% је
међународних туриста. Просечна туристичка потрошња износи 30-50 ЕУР по особи дневно док је
просечна дужина трајања боравка је 2,2 дана. Туристичка инфраструктура у општини Елин Пелин је у
фази развоја. Према Националном туристичком регистру 50 привредних субјеката пружа угоститељско
туристичке услуге на територији општине (подаци из октобара 2020). Услуге организације путовања
обављају два привредна субјекта којима је то допунска делатност у оквиру превоза путника. Смештај
се остварује у хотелима и одмаралиштима за краћи боравак. Укупно је регистровано 12 објеката,
капацитета 71 соба са 186 кревета. Угоститељске услуге се пружају у 38 објекта и то 13 ресторана, 5
ресторана брзе хране, 18 кафића и барова и 2 посластичаре.
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COVID 19 пандемија имала је разорно дејство на туристички сектор Елин Пелина. Истраживање у
оквиру дијагноза вредносних ланца у туризму је на показало да COVID 19 је доминанти фактор који је
обележио пословање у 2020.години (табела испод). Рестриктивне националне мере забране
окупљања у циљу спречавања ширења епидемије проузроковали су прихода за преко 90% привредних
субјеката који послују у туризму. Уједно порасли су губици као последица високих фиксних трошкова
одржавања туристичких објеката. Све ово је утицало на запосленост у овом сектору која је смањена од
30 до 50%. Процена је да је услед COVID-19 пнадемије број привредних субјеката који пружа
угоститељско туристичке услуге на територији општине је смањен за 30% (подаци из фебруара 2020).
Поједини ресторани су краткорочни излаз нашли у припрему и испоруку хране по позиву. Међутим
остварени приходи омогућују само делимично умањење губитака.
Табела 4. Утицај епидемије COVID -19 на пословање туристичког сектора у Елин Пелину

Степен утицаја

Организатори
путовања

Пружаоци услуге
смештаја

Пружаоци
угоститељских
услуга

Помоћне услуге и
добављачи

Нема утицај

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

Благи утицај

0,00%

0,00%

50,00%

25,00%

Значајан утицај

100,00%

100,00%

40,00%

75,00%

Према наведеном истраживању заступљени облици туризма у Елин Пелину су фестивалски туризам,
културни туризам и пословни туризам. Дестинација Елин Пелин има условно развијен пословни
туризам због своје локације, односно близине главног града и чињенице да представља водећи
складишно дистрибутивни центар Бугарске. Овај логистички центар који се налази у индустријској зони
Елин Пелина је седиште многих страних компанија. Послови туризам се манифестује у основном
облику и то у пружању угоститељских и хотелских услуга радницима које раде на пословима изградње
објеката у оквиру индустријске зоне. Туризам специјалних интереса у виду голф рекреације је
заступљен у општини Елин Пелин. Ова врста туризма се ослања на спортско рекреативну
инфраструктуру, односно голф терен "Света Софија". Голф терен се налази у селу Равно Поле и
простире се на површини од 526,32 ha. Терен нуди јединствену комбинацију модерног голф терена,
модерног ресторана и бање. Посебну пажњу у Елин Пелину заузимају фестивали и манифестације.
Идентификовано је 11 фестивала и манифестација који на годишњем нивоу привлаче велики број
посетилаца из земље и иностранства. Сваке године у општини се организује низ културно забавних
манифестација као што су: Национални коледарски фестивал " На гости у Шопско"; Национални
фестивал "Прослава љубави и вина"; Прослава аутентичног фолклора "Чоијна" село Мусачево;
Прослава " Нежне струне "; Национални фестивал фолклора "Лазарица"; Национални фестивал
фолклора "На хоро при Шопите"; Национални фестивал гитаре и гудачких инструмената "Пролећне
Струне"; Национални фестивал "Шопски Празник"; Традиционални сабор "Јединство чини снагу"; Дечји
музички фестивал "Јесења чаролија"; Фестивал Тодоровдан; прославе итд. Богат и садржајни културни
живот евидентиран је у селу Горна Малина . Сваке године ово село у сарадњи са општином Елин Пелин
организује низ прослава и изложби. Три манифестације су регионалног карактера: Туристичка шетња
стопама писца Елин Пелина; Фестивал народних традиција и обичаја "да се смејемо и дуго живимо";
трка коња. Остале манифестације су локалног карактера и то су изложбе слика, керамике, скулптуре,
текстила, фотографије, графике, еколошких и органских производа. Културни туризам је изузетно
развијен у Елин Пелину. Чињеница да је у Елин Пелину идентификовано 19 културно историјских
атракција, говори сама по себи. Преглед значајних туристичких манифестација које се организују у
оквиру туристичке дестинације Елин Пелин приказане су у наставку. Аутор и власник фотографија које
су постављене испод описа ових манифестација које се одржавају у Елин Пелину је Диана Димитрова
- Пројект менаџер. Аутор је дао сагласност за публиковање ових фотографија у овом делу Заједничке
Стратегије.
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Описи туристичких манифестација - Елин Пелин

Назив манифестације:

Шопски празник

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

Елин Пелин
Недеља Светог Духа
Општина Елин Пелин
https://elinpelin.org/home.html
Гости из Бугарске, Србије, Северне Македоније, Русије и Грчке

Опис манифестације
Шопски празник је догађај који је симболичан за културни календар града, али и за социјални живот
становништва и гостију, са жељом да заједно доживе радост заједничког весеља. Елин Пелинје крај
са очуваним средиштем шопског идентитета и традиције. Његови становници имају снажан дух,
воле своје локалне песме, кола, обичаје. Пословични су својом марљивошћу, упорношћу, чак и
инатом, лукавошћу, али и са осећајем за лепоту, која се види у песмама, снажним људима и
ношњама. Они чувају завет писца Елина Пелина, чије име град са поносом носи: „Песме су ту – да те
извуку из истине, како би схватио да си човек“. Тешко је описати карактер Шопа. Непредвидљив у
својем деловању, често је исмеван, а његово умеће да се нашали с другима, али и са самим собом,
је доказ духовне зрелости и ширине. Не губећи смисао за хумор и жељу да се веселе, становници
Елин Пелина обележавају „Шопске празнике“. Празник почиње на дан Светог Духа / понедељак –
дан после Педесетнице/, када се окупљају сви родови из града у „Црквето“ и наставља се целе
недеље, а кулминација празника је последњих дана – петак, субота и недеља. Године 2019. Општина
Елин Пелин обележила је Педесето јубиларно издање „Шопског празника“.
Фотографије манифестације

Назив манифестације:

24. Мај "Дан бугарске просвете и културе и словенске писмености"

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

Елин Пелин
24. Мај
Општина Елин Пелин
https://elinpelin.org/home.html
Домаћи посетиоци из Бугарске

Опис манифестације
На Дан словенске писмености и бугарске културе – 24. мај, у општини Елин Пелин организује е
парада, у којој учествују школе, вртићи из града, аматерски клубови из свих читалишта у општини.
Догађај завршава концертом на тргу у граду Елин Пелин
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Фотографије манифестације

Назив манифестације:

1 . новембар – Дан народних просветитеља

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

Елин Пелин
Новембар
Општина Елин Пелин
https://elinpelin.org/home.html
Домаћи посетиоци из Бугарске

Опис манифестације
Општина Елин Пелин традиционално 1. новембра организује мноштво догађаја са циљем да се ода
почаст великим Бугарима , да се сачува и пренесе сећање на претке на младе, који долазе после нас.
Све ово је веома важно за национални идентитет. Општина Елин Пелин организује бакљаду, у којој
учествују све школе, читалишта и спортски клубови у граду.
Фотографије манифестације
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Назив манифестације:

Јорданов дан -Ледено коло на Богојављање

Место одржавања:
Време одржавања:

Елин Пелин
06. јануар
Општина Елин Пелин
храм „Св. Николај Мирликијски Чудотворац“
https://elinpelin.org/home.html
Домаћи посетиоци из Бугарске

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

Прослава почиње рано ујутро у цркви „Св. Николаја Мирликијског Чудотворца “са божанственом
светом Литургијом. Затим се организује литијска поворка од храма до Лесновске реке на ЦРНОМ
МОСТУ (улаз у град из села станице Елин Пелин), где ће се одржати Велики Богојављенски Водосвет,
мушко коло и бацање Часног крста у реку. Мушко ледено коло окупља људе из Елин Пелина, који
играју у леденој реци, у пратњи народних песама, машући бугарском заставом за здравље и
просперитет. Традиционално, православни свештеник баца крст у реку и верује се да ће онај ко га
извуче бити здрав током целе године.
Фотографије манифестације

Назив манифестације:

Традиционални сабор „Традиционен събор "Јединство чини снагу"

Место одржавања:
Време одржавања:

с. Нови Хан, четврт. Побит Камен, општина Елин Пелин
Август
Народно читалиште „Иван Вазов – 1928“
со. Нови Хан
Општина Елин Пелин
https://elinpelin.org/home.html
Домаћи посетиоци из Бугарске

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

29

Опис манифестације
Традиционални сабор „Јединство чини снагу“ повод је да се подсетимо снаге духа и националне
самосвести, који могу превазиђу границе поделе. Сабор под називом „Јединство чини снагу“
одржава се у месту Побит Камен, где је некада пролазила граница између Кнежевине Бугарске и
Источне Румелије. У овој светој земљи прошла је граница између два дела наше подељене
Отаџбине. Та граница не постоји од 1885. год. На сабору учествују аматери из свих читалишта у
општини, а догађај постаје прослава духа, традиције, уједињења и очувања бугарског наслеђа.
Демонстрација ове традиције и његове снаге уједињења је свечани концерт који се организује сваке
године у ово доба. Током сабора организује се кулинарска изложба-такмичење „Нашенска гозба“
која представља типична јела из околних насеља у категоријама: хлеб, локална јела, посна јела, пите
и пецива.
Фотографије манифестације

Назив манифестације:
Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

Национални фестивал гитаре и жичаних инструмената „Пролећне
жице“
Елин Пелин
Април
Народно читалиште „Елин Пелин 1896“ – гр.Елин Пелин
https://elinpelin.org/home.html
Домаћи посетиоци из Бугарске. Сви фестивалски наступи имају слободан
улаз за публику.

Опис манифестације
Фестивал има неколико основних циљева: Остваривање културне размене, стварање услова за
утврђивање контаката и сарадње међу децом из различитих школа у општини, земљи и
иностранству, придруживање културним вредностима музичке уметности. Тражење и
популаризација младих талената и пружање могућности за креативно изражавање, интеракцију и
размену искустава између различитих тимова, клубова и школа у земљи. Упознавање са новим
трендовима у области музике. Обогаћивање и разноврсност репертоара колектива, проширивање
њиховог учешћа. Учесници се групишу у различите групе – индивидуални извођачи (солисти);
Ансамбли: жичани инструменти и оркестри: жичани оркестри или мешовити оркестри, који у свом
саставу имају жичане инструменте.
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Дозвољени су жичани инструменти: Харфа, Баглама, Балалајка, Бенџо, Бандура, Барбитос, Бастарда,
Басетља, Бива, Бисерница, Брач, Бузуки, Вина, Виела, Виола, Виола да гамба, Виолончело, Вихуела,
Гудок, Гусла, Гадулка, Дидли лук, Домра, Еолска харфа, Инанга, Канел, Канун, Келтска харфа, Гитара,
Контрабас, Кото, Липински, Лира, Лутња, Мандолина, Мазанаки, Никеларпа, Пиано, Раба, Сантоор,
Сука, Саз, Тамбура, Теорба, Уд, Укулеле, Цимбал, Виолина, Цистра, Цитра, Чанги, Ченг, Читра вина,
Чунири. Након такмичарског дела програма на фестивалу, изводи се Концерт Гости-извођачи, наши
пријатељи, познате рок групе и извођачи.
Фотографије манифестације

Назив манифестације:

Национални празник фолклора „ У КОЛО КОД ШОПА“

Место одржавања:

Елин Пелин

Време одржавања:

Април
Општина Елин Пелин

Организатор:

Читалишта на територији општине Елин Пелин
Аматерске групе из Бугарске.

Интернет портал:

https://elinpelin.org/home.html

Посетиоци:

Гости из Бугарске, Србије, Северне Македоније и Румуније

Опис манифестације
Национални фолклорни празник „У КОЛО КОД ШОПА“ уврштен је у културни календар општине Елин
Пелин. Одржава се на Тргу „Независности“ у граду Елин Пелин почетком априла. Циљ фестивала је
популаризација, очување и развој бугарског плесног фолклора; обједињавање, уједињавање, забава
и весеље кроз јединствену народну плесну уметност. Квалификовани стручни жири етаблираних
стручњака у области бугарског плесног фолклора. Жири заседа након завршетка свих наступа и
објављује рангирање.
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Фотографије манифестације

Назив манифестације:

Национални фестивал фолклора „Лазарица“

Место одржавања:

Елин Пелин

Време одржавања:

Национални фестивал фолклора „Лазарица“ обухвата пролећне
празнике Лазарев дан (Врбицу), Цвети, Ускрс и Ђурђевдан.
Општина Елин Пелин
Читалишта на територији општине Елин Пелин

Организатор:
Интернет портал:

https://elinpelin.org/home.html

Посетиоци:

Гости из Бугарске, Србије, Северне Македоније и Румуније

Опис манифестације
Национални фестивал фолклора „Лазарица“ обухвата пролећне празнике Лазарев дан, Цвети, Ускрс
и Ђурђевдан. Фестивал започиње парадом-дефилеом учесника фолклорних група, плесних група и
клубова од Народног читалишта „Елин Пелин 1896“ до Трга „Независности“, гр. Елин Пелин. Циљ
фестивала: Да се сачува за генерације богате фолклорне традиције, да обнови и обогати наша
национална плесна и песничка културна баштина; Да подстакне процесе очувања и популаризације
локалних и регионалних специфичности пролећних ритуала, као дела система народне културе и
њеног места у савременим културним процесима. Да изазове интересовање деце и младих за учење
локалне народне традиције. У оквиру пропозиција се репродукују пролећни обичаји, пролећне игре
и плес, обредне песме са наглашеним локалним специфичностима, обрађене плесове и песме. Све
учеснике фестивала оцењиваће комисија коју чине фолклористи, етнографи, специјалисти за плесни
и музички фолклор.
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Фотографије манифестације

Назив манифестације:

Национални фестивал „Празник љубави и вина“

Место одржавања:
Време одржавања:

Елин Пелин сала Народног читалишта „Елин Пелин 1896“
Викендом око празника заљубљених (14.фебруар)
НЧ „Елин Пелин 1896“ гр. Елин Пелин, Општина Елин Пелин и Удружење
„Шопкиња“
https://elinpelin.org/home.html
Грађани и гости града Елин Пелин

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

У месецу љубави и вина / 14. фебруара / одржава се традиционални фестивал старе градске песме
„Празник љубави и вина“. Песмама о љубави, наклоности, романси и вину пролази прва фаза
фестивала - такмичарски део извођача који учествују. Преко 200 извођача романтичних песама из
целе Бугарске појављује се на сцени, са стилским декором у теми, а професионални жири их оцењује
и сврстава у различите категорије. Други део, такође забаван, је дегустација вина и сирева и
качкаваља локалних произвођача. Фестивал старе градске песме „Празник љубави и вина“ један је
од омиљених фестивала - за учеснике и гледаоце. „Празник љубави и вина“ је фестивал, који се пету
годину заредом организује у партнерству општине Елин Пелин и удружења „Шопкиња“. Овај
музички фестивал утврђен је као један од најбољих празника староградске песме, шлагера и
ауторске песме, који има за циљ да омогући представљање група које изводе староградске песме
из целе Бугарске, да препороди и обогати градску певачку традицију, као и да задовољи поштоваоце
песме. Подељен је у неколико категорија: Групе, дуети и индивидуални извођачи.
Фотографије манифестације
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Назив манифестације:

Национални фестивал маски „У гостима код Шопа“

Место одржавања:

Елин Пелин

Време одржавања:

Фебруар
Општина Елин Пелин

Организатор:

Читалишта на територији општине Елин Пелин
аматерске групе из Бугарске

Интернет портал:
Посетиоци:

https://elinpelin.org/home.html
Гости из Бугарске, Србије, Северне Македоније и Румуније

Опис манифестације
Откада је света и века, људска душа је поприште две силе - добре и зле. Сукоб између њих је вечан
и њихов рат је вечан. Човекова судбина је незавидна, јер сваки од њих настоји да га придобије на
своју страну. Добро му ласка са надом. Добро је великодушно јер се пред човеком попут драгог
камења излива ум, мудрост, машта, таленат, снага и највише храброст да лети за својим сновима и
да има смелости да их оствари. На другој страни је Зло, које лукавим пламеном у очима увлачи
човека у свој свет, испуњен сенкама таме и скривеним месечевим лицем. Снажно је познавањем
људских слабости и ослања се на њих. Национални фестивал маскенбала „У гостима код Шопа“, који
се сваке године одржава у граду Елин Пелин, регион Софија је празник вечне борбе, вечне жеље да
прочистимо своје душе. Што су кукери (богато костимирани мушкарци широм Бугарске, који
обављају традиционалне ритуале са намером да уплаше зле духове) бучнији, то је извесније да ће
отерати зле силе и духове. Израда кукерских маски је врста уметности. Већина их има дрвену
конструкцију. На маску се лепе разнобојне нити, комади тканине, огледала и други елементи. Маска
мора бити ружна и застрашујућа да би „уплашила“ зло. Најстарије маске су у облику овна, козе и
бика. Неке маске имају два лица. С једне стране лице је добродушно – прћаст нос, насмејано лице.
С друге стране, нос је велик и квргав, а лице злокобно. Ово показује добро и зло које коегзистирају
у свету. Фестивал се одржава сваког месеца у фебруару, а информације о његовом одржавању и
пријаве за учешће се објављују на веб страници општине Елин Пелин.
Фотографије манифестације
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4.2 Лесковац
Опште карактеристике: Град Лесковац као туристичка дестинација је градско насеље и
административни центар истоимене територијалне јединице и Јабланичког управног округа. Лесковац
је привредни и културни центар Јабланичког округа у чијем су саставу и општине Бојник, Медвеђа,
Лебане, Власотинце и Црна Трава. Према Закону о територијалној организацији Републике Србије од
28. децембра 2007, Лесковац је добио статус града. Лесковац се налази се северу централног дела југа
Србије, у срцу простране и плодне лесковачке котлине. Лесковачка котлина је једна од највећих
котлина у Србији која је дуга 50 и широка 45 km. Котлина је оивичена је Бабичком гором (1098 m),
Селичевицом (903 m), Сувом планином на истоку, Раданом (1409 m) и Пасјачом на западу и Кукавицом
(1442 m) и Чемерником (1638 m) на југу. На северу отворена је према Нишкој, а на југу, преко Грделичке
клисуре, према Врањској Бујановачкој котлини. Кроз Лесковац тече река Ветерница, а подручје града
Лесковца налази се на надморској висини од 210 до 240 метара надморске висине. Лесковац је
значајан транзитни центар који повезује југ Европе (Грчка), преко Београда северозапад Европе, преко
Приштине Јадранско море и преко Софије и Црног мора Евро-азијски коридор. Удаљеност Лесковца од
главног града (Београд) износи 275 km. Лесковац је са удаљен од аеродрома Константин Велики у Нишу
само 47 km, од аеродрома Никола Тесла у Београду 286 km. Кроз дестинацију Лесковац пролази Ауто
пут - Е75 (Коридор X ), и магистрални пут М-9 као и железнички коридор X. Лесковац заузима површину
од 1025 km2 од којих је 449 km2 у урбаној, а 576 km2 у руралној зони. Тачније, урбано земљиште износи
7122 ha, обрадиво земљиште 58851 ha, док је под шумама је 33652 ha, а остатак су водотоци и водене
површине у износу од 2875 ha. На територији града налази се укупно 144 насељена места, од чега 141
рурално насеље, и три урбана насеља. Урбана насеља су поред Лесковца још и Грделица и Вучје.
Грделица је градско насеље које је удаљено 17 кm од Лесковца и налази се на главној моравсковардарској артерији па поред ње пролазе железничка пруга и ауто-пут. Вучје се налази на 17 km од
Лесковца и географски је центар подручја под називом Поречје.
Климатске карактеристике: Клима је блага умерено-континентална клима са просечном годишњом
температуром од 11,10°C, најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 0°C, најтоплији је
јули са средњом дневном температуром од 21,6°C а годишња амплитуда износи 22,3°C. Просек
падавина за Лесковац је 625,4 mm. Средњи број мразних дана износи 95,5, средњи број тропских дана
годишње износи 30,8. Просечна влажност ваздуха на годишњем нивоу износи 73, просечан број ведрих
дана 79, просечан број облачних дана 112. Просечан број дана са снегом годишње је 35, просечан број
дана са снежним покривачем годишње је 49, просечан број дана са маглом је 29, а просечан број дана
са градом годишње је 1. Апсолутни температурни максимум од 43.7°C измерен је 24. јула 2007, а
апсолутни минимум од -30.3°C, 13. јануара 1985. године. Максимум кишних падавина од 92.0 mm
забележен је 26. јуна 1954, а максимална висина снежног покривача од 124 cm, 31. јануара 1963.
године.
Становништво: Према резултатима пописа из 2002 у Лесковцу је живело 156.252 становника, према
подацима из пописа 2011. године, на територији града било је 144.206 становника, за 12.046 мање у
односу на попис из 2002. године. Процењује се да је 2019. године број становника пао на 134.285
становника. Густина насељености је 131 становник по километру квадратном. Просечан број чланова
домаћинства износи 3.30. Градско становништво чини 45,27%, а рурално 54,73% укупног становништва
града. Полна структура становништва је уједначена. Образовна структура становништва је неповољна.
Највећи број становника, око 47%, има средње, а око 20% само основно образовање. Високо
образовање има тек 6% становника.6
Запосленост: Према подацима РЗС за 2019 број укупно запослених на територији града износио је
36190. Број незапослених у истом периоду износио је 14520. За наведени период карактеристика је
повећања укупне запослености и смањење броја незапослених лица (наредни графикон).
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Према подацима за 2020 години структура незапослених лица је следећа: без квалификације је 3.906,
са нижом стручном спремом и полу-квалификованих има 273, квалификованих је незапослено 4.462 а
са средњом стручном спремом је 4.382, висококвалификованих је 104, са вишом стручном спремом
има 379, а са високом стручном спремом има 1.449 . У Лесковцу просечна зарада (бруто) обрачуната
за јануар 2021. године износила је 68148 RSD, односно 577,53 EUR. Највише запослених је у
прехрамбеној, фармацеутској, дрвној, текстилној и хемијској индустрији, а у ван привреди, највише
запослених је у здравственој и социјалној заштити и образовању. У сектору туризма укупно је
запослено 1043 лица.
Графикон 1. Град Лесковац -кретање броја запослених и незапослених лица у периоду 2016-2019
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Природа: Туристичка дестинација Лесковац као Српско петоречје и као котлина окружена планинама
обилује природним туристичким атракцијама и локацијама које имају висок туристички потенцијал.
Од постојећих природних атракција издвајају се Обронци Бабичке горе; Кањон реке Вучјанке;
Грделичка клисура; Планина Кукавица; Планина Радан; Слатинска река; Строги природни резерват "Зелениче"; Водопад "Ђокини вирови"; Заштићени простор око културног добра "Јашуњски
манастири"; Споменик природе ''Стабло оскоруше'' у селу Сејаница; Споменик природе ''Кутлешки
храст'' у селу Кутлеш. Преглед природних атракција дат је у наставку.
Бабичка гора

Кањон Вучјанке

Планина је добила име по селу Бабичко, које лежи на планини, на око 500 m
надморске висине. Шумовита је, обилује ловном дивљачи. Северни део
планине, који припада Заплању, познат је под овим именом, док је њен јужни
део познат по називу Крушевица. Претежно је острвског положаја, ограничена
раседима према Барбешкојкој, Заплањској и Лесковачкој котлини.
Састављена је углавном од предкамбеијских зелених шкриљаца. Највиши врх
Крива Бука 1.057m.
Кањон Вучјанке део је долине реке Вучјанке, десне притоке Ветернице.
Кањон је усечен у северне падине планине Кукавица и налази се 18 km
југозападно од Лесковца. Кањонски облик речна долина добија испод села
Збежишта и потеза Сколица. Кањон је дугачак 2 кm, усечен између врхова
Китка (988 m) и Самариц (619 m). Улаз у кањон налази се на око 500 метара
н.в., а излаз је на око 340 метара н.в.
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Грделичка клисура

Планина Кукавица

Планина Радан

Слатинска река

Зеленичје

На једној истуреној литици леве обале кањона, на 150 m изнад реке, налази
се Зелен Град. На излазу из кањона налази се хидроелектрана Вучје,
подигнута 1903 године. Корито у кањону пуно је „вирова”, водопада и
слапова. „Вирови” привлаче посебну пажњу људи и заправо представљају
камене лонце или казане. Они су флувијални ерозивни облици који настају на
местима где се јавља снажна еворсија, вртложасто кретање водене масе и
речног материјала којег она носи. Временом се на тим местима формирају
бунараста удубљења у стеновитом речном кориту.
Грделичка клисура је прво сужење у композитној долини Јужне Мораве у
југоисточној Србији. Име носи по вароши Грделица на улазу у клисуру. Дуга је
34 km, а дубока 550 метара, усечена у гнајсу. Спаја Врањску и Лесковачку
котлину. У клисури су смештене варошице Владичин Хан, Предејане и
Грделица.
Планина Кукавица се простире на југоистоку Србије на левој обали Јужне
Мораве, у Пчињском и Јабланичком округу. Према западу је ограничена
реком Ветерницом. Спада у Родопске планине. Планински масив Кукавице
ограничен је са истока Јужном Моравом, са запада Вучјанком, са севера
Лесковачким пољем, док на јужној страни прелази у брдско-планинско
подручје Грделичке клисуре. Најближа места су Владичин Хан, Грделица и
Вучје. Највиши врх је Влаина (1.442) који се налази на северним падинама, док
на јужним падинама постоји неколико врхова висине до 1.400 метара. Део
планине је заштићен 1980. године на предлог Републичког завода за заштиту
природе. Простор на коме се налази резерват припада комплексу
мезофилних букових и буково-четинарских типова шума.
Планина Радан налази се у јужној Србији, у општинама Лебане, Бојник,
Медвеђа, Куршумлија и Прокупље. Припада јужном Поморављу у ширем
смислу. Обухвата делове горњих делова сливова Топлице, Пусте реке и
Јабланице. Издужено је правцем СЗ-ЈИ. У саставу Радана се налазе и масиви:
Мајдан, Соколовица и Арбанашке планине. Највиши врх је Шопот (1.409 м), а
простире се на површини од 466 км2. Планина се налази на месту где се
Динариди сучељавају са Родопима (Родопска или Српско-македонска маса),
што је од значаја за разноврсност његовог рељефа, сложеност геолошког
састава и тектонских односа. О природи на овој планини се не мора пуно
причати. Довољно је да се каже да је Завод за заштиту природе Србије дао
предлог за стављање под заштиту као добро од изузетног значаја.
Слатинска река је богата разним врстама водене и приобалне флоре и фауне.
Срећу се и поточна пастрмка и речни рак које су строго заштићене врсте у
Србији. Слатинску реку чине Огореличка река и Муратовица са већим бројем
мањих потока и речица које извиру у столетним буковим шумама. Вода на
извориштима је питка и богатог минералног састава. У доњем току Слатинска
река пролази кроз Копашницу и назива се Копашничка река, која се даље
улива у Јужну Мораву.
Зеленичје је шумски предео испод планине Острозуб, у изворишном делу
Острозупске реке, која се улива у Рупску реку, настањен ловорвишњом
званом „зеленичје“. Представља строги природни резерват и под заштитом је
државе. Познат је по биљној заједници Lauroceraso-Fagetum B. Jov. –
заједница мезијске планинске букве (Fagus moesiaca Domin, Maly Czecz.) са
ловорвишњом (Prunus laurocerasus L. var. serbica Panč.)[2] – која се у народу
овога краја назива „зеленичје“ или „зелениче“. С обзиром на чињеницу да се
ради о реткој биљној врсти у свету, овај предео, површине 42 хектара, још
1950. године проглашен је строгим природним резерватом и стављен под
заштиту државе.
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Јашуњски
манастири

Стабло оскоруше у
селу Сејаница код
Грделице.

Стабло
храста
лужњака – запис,

Водопад
вирови

Ђокини

Ова биљна заједница је структурирана тако да у спрату високог дрвећа
доминира мезијска буква (Fagus moesiaca), а у спрату високог жбуња
зеленичје (Prunus laurocerasus) и божиковина (Ilex aquifolium).
Заштићени простор око непокретног културног добра „Јашуњски манастири“,
површине 188,27 ha, са четинарском и листопадном шумом у којој
преовлађују буква и храст на коме паразитира имела, под заштитом је од
1989. године.
Стабло оскоруше у селу Сејаница код Грделице. Ова биљка спада у ред ружа
и расте споро на брежуљкастим теренима, сама или у ретким шумама храста,
цера и граба. Стабло живи и до 500 година. Дугуљасти, зашиљени и
назубљени перасти листови расту на округлој, длакавој, дугачкој петељци.
Оскоруша рађа између четрдесете и педесете године старости, зелено жуте,
па црвенкасте плодове, који су најукуснији као гњили. Капитални примерак
Оскоруше у Сејаници је због своје старости од око 120 година, обима стабла
2,7 m, висине 15 m и разгранатој округлој раскошној крошњи, заштићен као
значајно природно добро.
Стабло храста лужњака – запис, се налази на приватној парцели у атару села
Кутлеш. Дрво храста у шумском склопу нарасте и до 40 m, са пречником преко
два метра. Због ширења обрадивих површина на простору града Лесковца
храст је углавном искрчен. Усамљени Кутлешки храст крај Пусте реке је око
300 година стар, а по димензијама и лепоти представља капиталан примерак
заштићен као значајно природно добро.
Водопад Ђокини вирови су комплекс од два вира у средњем делу кањона
реке Вучјанке, десне притоке Ветернице. Налазе се на 2 km од Вучја, у
непосредној близини старе хидроелектране која је још у функцији. Река
Вучјанка је у свом средњем току усекла кањонску долину дужине нешто преко
2 km са пропратним појавама типа слапова, водопада и дубоких вирова.
Ђокини вирови се налазе у најужем делу кањона, чија ширина код горњег
вира износи свега 5 метара. Десну обалу чине стрме падине Петокраке (1041
m), а леву падине Китке (645 m). Горњи вир је широк око 15 метара, дугачак
око 5 метара са дубином од 2,5 метра. Налази се под Горњим водопадом (9
метара висок), док вода истиче из вира Доњим водопадом (око 11 метара) и
пада директно у доњи вир. Доњи вир је широк око 20 метара, дугачак 10
метара, са дубином од 4,5 метра. Температура воде у вировима се лети креће
око 23 °C, док је провидност горњет вира потпуна (2,5 m), док је доњи вир
релативно непровидан, а вода делује потпуно црно. Вирови су омиљено
место за купање, првенствено млађих купача, због релативно неприступачног
терена. Током високог водостаја горњи вир је практично недоступан. На
дужини од 600 метара налазе се и следећа места погодна за купање: Кадице,
релативно малих димензија, али са изузетно топлом водом; вир Јаз испод 20
метара високог водопада, по површини већи од Ђокиних, али са дубином од
само 1,5 метара; низ мањих вирова до хидроелектране и на крају највећи и
најпосећенији вир Девказан 100 метара низводно од хидроелектране, где је
уједно и крај најживописнијег дела кањона.

Културно наслеђе: Лесковац се први пут помиње као град 1395. године када је монахиња Ефимија
(кнегиња Милица), са синовима Вуком и Стефаном, дала је светогорском манастиру Св. Пантелејмона
кућу и два њена човека у Лесковцу. Лесковац је према легенди пре више од 600 година назван по лески
која је расла на простору сада исушеног језера, испод брда Хисар. О традицији у култури града сведоче
многобројна културно-историјска добра. Грчки историчар Херодот још у V веку пре нове ере помиње
да је на месту или у близини данашњег Лесковца постојало извесно илирско (дарданско) насеље, око
којег се гајила конопља. У II веку, пошто су победили Хире, на ове просторе долазе Римљани.
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О животу наших словенских предака на овим просторима не налазимо помена све до XII века, када је
предео око данашњег Лесковца под именом Глубочица (Дубочица) грчки цар Манојло поклонио
Стефану Немањи. У време цара Душана и непосредно после његове владавине поједина села у
Дубочици, па и сам Лесковац, били су даривани манастирима. Француски географ Ами Буе, 1837.
године пише да Лесковац има 3000 кућа (2400 хришћанских, 500 турских, 30 ромских и 10 јеврејских) и
укупно 15.000 становника. Легенда каже да је Лесковац добио име по биљци леске која је расла на
простору некадашњег исушеног језера које се налазило испод брда Хисара у близини садашњег града.
По њој је насеље добило име Лесковац пре више од 600 година. Кључне посебности и туристички
потенцијал су 20 историјских и културних атракција града и то: Саборна црква Свете Тројице у Лесковцу;
"Оџаклија" -Стара црква Свете Богородице у Лесковцу; Црква Светог Илије на Хисару; Црква Свете
Петке у Рудару; Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Вучју; Црква Свете Петке у Кумареву; Црква
Светог Николе у Чукљенику; Јашуњски манастири; Манастир Рударе; Царичин град; Етно-археолошки
парк на Хисару; Локалитет Градац; Римска некропола у селу Мала Копашница; Скобаљић
средњевековни град; Кућа Боре Димитријевића Пиксле; Музеј текстилне индустрије у Стројковцу; ШопЂокићева кућа; Хидроелектрана у Вучју; Спомен Парк Хисар и Округли павиљон лесковачког сајма.
Описи ових културно-историјских атракција дати су у наставку.
Саборна црква посвећена Светој Тројици. Она је грађена од 1921-1931 године,
Саборна
црква
када је и освештана на Малу Госпојину 21. септембра, уз присуство највиших
Свете Тројице у
црквених и државних великодостојника (присуство краља и патријарха српске
Лесковцу
православне цркве). Грађена је по угледу на Грачаницу.
Црква оџаклија је саграђена 1803.године на темељима већ постојећег храма.
Својим изгледом разликује се од осталих цркава. Широка је, а ниска, због чега
споља више личи на кућу, него на цркву. То је и била намера старих неимара.
Наиме, грађена је у време турске власти, када освајачи на православне
храмове и нису гледали добронамерно. Лесковчани су, пошто у то време није
било цркве у граду, ишли у храмове који су се налазили у околним селима.
Првих година XIX века, успели су да добију од султана ферман, односно
"Оџаклија" Црква
одобрење да у граду саграде цркву. Међутим, локалном турском
Свете Богородице у
становништву то баш није било по вољи. Лесковчани су се, како је остала
Лесковцу
прича у народу, коју су забележили бројни аутори, досетили и на објекту
предвидели огњиште и димњак, говорећи да, заправо, не граде цркву, већ
кућу за свештеника. И после завршетка изградње, и турске владавине, храм је
био изложен опасностима. У оквиру црквене порте налази се и раритет у
православном свету, јединствени примерак грађевинског подухвата, а то је
стара црква која је посвећена рођењу пресвете Богородице или Малој
Госпојини.
Црква Светог Илије се налази на источној страни Хисара. Подигнута је и
освећена поводом обележавања петстоте годишњице Косовског боја, 1889
Црква Светог Илије
године на месту, како предање говори, средњевековне богомоље. Цркву је
на Хисару
пројектовао Светозар Ивачковић, а иконостас је израдио С. Николић из
Битоља.
Храм Свети Симеон Мироточиви налази се у градском насељу Дубочици. На
територији града Лесковца заштићено је 49 непокретних културних добара, и
то 5 у категорији од великог значаја и 44 споменика културе у категорији
културних добара. Већи број добара (укупно 152) налази се под претходном
Храм Свети Симеон заштитом, заступљених у виду објеката народног градитељства, градске, јавне
Мироточиви
и сакралне архитектуре, археолошких локалитета32. Културни живот града
Лесковца се одвија у неколико објеката културе. Градска читаоница основана
1869 прерасла је у велику Градску народну библиотеку 1935. године.
Библиотека након извршене ревизије 2013. године има укупно 101400
монографских публикација, укупно 2774 часописа и 63 годишта (626 свезака)
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Црква Свете Петке у
Кумареву

новине. Лесковачки културни центар започео је своје деловање 1981. године
првобитно као Дом културе младих "Жика“.
Манастир Рударе се налази у истоименом селу Рударе, недалеко од Лесковца,
представља непокретно културно добро као споменик културе од великог
значаја. Црква манастира, посвећена преподобномученици Параскеви Светој Петки, смештена је на огранку планине Кукавице, на Рударској коси
која се испред самог града утапа у широку Лесковачку котлину. Подигнута је
на темељима ранохришћанске базилике из 5. века, када је подизан и чувени
Царичин град – Јустинијана Прима. Ова базилика вероватно је порушена
најездама Словена у 6. и 7. веку, а прву обнову је доживела за време
Немањића. У средњем веку се овде налазио манастир, који је био духовни
центар Лесковца и околине за време Турака. Храм је делимично страдао 1814.
године, али је убрзо обновљен, када су постављене данашње камене плоче
на поду. Феликс Каниц, путописац и историчар који је у 19. веку обилазио ове
крајеве, записао је да је овај храм „белих зидова, некадашњи манастир,
омиљено место окупљања и омиљено излетиште Лесковчана.” Такође је
навео да је у то време црква била средиште парохије којој су припадала 14
околна села и која има два свештеника.
Црква Рођења Светог Јована Крститеља налази се на око километар од Вучја,
јужно од Лесковца, на обронцима Кукавице. Дело је познатог руског
архитекте и професора Григорија Самојлова. Према неким изворима,
саграђена је на месту где је некада била средњовековна црква, задужбина
српских јунака из турског доба Николе Скобаљића. Ту цркву срушили су Турци,
али се српски народ, према предању, и даље окупљао на њеним остацима,
одржавајући тако своју веру и дух у време ропства под Турцима. То је био
један од мотива породице Теокаревић, познатих индустријалаца који су
током друге половине 19. и прве половине 20. века развијали текстилну
индустрију у овом делу Србије, да на истом месту подигну нову цркву.
Грађевину специфичне лепоте, завршену 1938. године, неки сврставају у
најзначајније примере међуратне црквене архитектуре код нас. Црква је
освећена 7. јула 1938. године, на празник Рођења Светог Јована Крститеља,
који је и слава Вучја.
Манастир Ваведења Пресвете Богородице који се налази недалеко од
манастира светог Јована Крститеља у Јашуњи, налази се манастир посвећен
Ваведењу Пресвете Богородице. Према натпису на порталу изнад улазних
врата храма, записано је да је храм подигнут 1499. године, трудом монахиње
Ксеније, са сестрама Теофаном, Мартом и Маријом. Изградња храма је
завршена 11. октобра 1500. године. Како су након 1453. године турске власти
забраниле подизање нових манастира и Цркава, највероватније је манастир
подигнут на темељима старијег из непознатог периода. Турци су тешко
оштетили манастир, нарочито у време Првог и Другог српског устанка. Прву
обнову доживео је 1863. године трудом Јована Иљковића из Галичника.
Манастир је првобитно био у потпуности живописан, а делимично исправљан
неколико пута. Припрату је живописао 1868. године уметник Јован Илијевић.
18. марта 1982. године манастир је стављен под заштиту Државе, као
споменик културе од великог значаја.
Црква Свете Петке у Кумареву по легенди, настанак села Кумарева везан је за
изградњу цркве. Наиме, приликом најезде Турака срушен је манастир у
Слатини, Турци су обесили дванаест калу Ђера, а преживео је само један који
није био у манастиру, јер је по наредби чувао овце. Он је на згаришту
манастира нашао икону свете Петке, па је заједно са народом прешао Мораву
и поставио икону и крст на месту где је народ касније подигао цркву. У ствари,
то је била импровизована црква све до 1803. године када је саграђен храм од
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чврстог материјала, који је те исте године и освећен. Храм је дотрајао па је
поред њега подигнут, 1933. године, велелепни храм изграђен у моравском
стилу са једном куполом и звоником над припратом.
Црква манастира је посвећена Светом Николи, претвореном у мирску још
1884. године, а некада је постојала и грчка црква Успења Пресвете
Богородице. Нема поузданих података о настајању и прошлости манастира,
али засигурно манастир је старији од села, које се уз њега формирало тек
Црква
Светог
после Првог српског устанка. Манастир Чукљеник се налази у истоименом
Николе
у
селу Чукљеник, Архијерејског намесништва Првог Лесковачког Епархије
Чукљенику
нишке. Није познато када је на овом простори изграђена али највероватније
у средњем веку, а данашња у 20. веку. Због историјских и амбијенталних
вредности целине представља непокретно културно добро као споменик
културе од великог значаја.
Манастир Светог Јована у селу Јашуња се налази на обронцима Бабичке горе
петнаестак километара од Лесковца. Саграђен је 1517г. На темељима, како се
верује, три стотина година старе светиње. Као и већина манастира и цркава
био је центар писмености, црквеног и духовног живота овог дела нишке
епархије у време Отоманске империје. Харан је неколико пута, али је
Јашуњски
захваљујући труду добротвора брзо обнављан. Сматра се да је
манастири
фрескосликарство манастирске цркве настало у више наврата. Најстарије
фреске, насликане су 1524. године да би 1584. године била осликана западна
фасада цркве. Светиња је јединствена по фрескопису са приказом сцена из
Старог и Новог завета, по читавој спољашњој фасади цркве, од којих се данас
на жалост назиру само фрагменти.
Манастир Ваведења Пресвете Богородице који се налази недалеко од
манастира светог Јована Крститеља у Јашуњи, налази се манастир посвећен
Ваведењу Пресвете Богородице. Према натпису на порталу изнад улазних
врата храма, записано је да је храм подигнут 1499. године, трудом монахиње
Ксеније, са сестрама Теофаном, Мартом и Маријом. Изградња храма је
завршена 11. октобра 1500. године. Како су након 1453. године турске власти
Манастир
забраниле подизање нових манастира и Цркава, највероватније је манастир
Ваведења Пресвете
подигнут на темељима старијег из непознатог периода. Турци су тешко
Богородице
оштетили манастир, нарочито у време Првог и Другог српског устанка. Прву
обнову доживео је 1863. године трудом Јована Иљковића из Галичника.
Манастир је првобитно био у потпуности живописан, а делимично исправљан
неколико пута. Припрату је живописао 1868. године уметник Јован Илијевић.
18. марта 1982. године манастир је стављен под заштиту Државе, као
споменик културе од великог значаја.
Спомен-парк је меморијални парк, који се налази на источној падини
узвишења Хисар. Комплекс је саграђен 1971. године, а његов аутор је
архитекта Богдан Богдановић. Посвећен је борцима НОВЈ и жртвама фашизма
из овог краја који су погинули током Другог светског рата. Спомен-парк се
састоји од три основне целине: церемонијални пут, простор са
Спомен Парк Хисар
кенотафима/стећцима и симболична конична скулптура која се уздиже над
амфитеатром. одине 2009, у спомен-парк је укључен лапидаријум од око 20ак јеврејских надгробних споменика, сакупљених у ближој околини. Наиме,
до Другог светског рата, у близини се налазило мало јеврејско гробље које су
затим уништили нацисти.
Црква Света Петке у Рудару је најстарији храм у лесковачком крају, иначе
Византијска базилика, страдала је у налету Османлија, те је поново
Манастир Рударе
обновљена. У том периоду око ње је заснован и манастир. У АустријскоТурском рату, почетком XVIII века поново је страдала. Обновљена је 1799
године. Одликује се раскошним фрескама. Постоје два слоја. Први слој је из
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средњег века, а други је осликан након обнове храма 1815 године. Поред
храма постоји и конак са двоспратном грађевином изграђене почетком XIX
века. То је право архитектонско ремек дело свога доба.
Хисар је од изузетног значаја за историју града Лесковца, на њему су
пронађени остаци насеобина из доба неолита, бакарног, бронзаног и
гвозденог доба, као и из римског, византијског и турског периода. Остаци
најстаријих насеља потичу из средњег и млађег неолита. Хисар је насељаван
и током свих периода металног доба, бакарног средњег бронзаног доба и
гвозденог доба. Откривани су остаци утврђења из касног античког доба - IV
век и рано византијског доба - VI век, као и српског средњег века и турског
периода. Поред насеља и утврђења откривени су и делови некропола из
рановизантијског доба и српског средњег века - XII-XIII век. На Хисару је
откривен најстарији центар црне металургије у Европи, пронађено
вишеслојно насеље брњичке културне групе из 1300. године пре нове ере,
ископани су најлепши примерци средњовековног стакла у више боја, остаци
насеља из 1400. године, сребрни новац Стефана Лазаревића, трагови фресака
из XII и XIII века. Године 2002. на Хисару је откривен предмет непроцењиве
вредности у облику игле дугачак 64,5 цм од чистог нерђајућег гвожђа који
потиче из 1300. године пре нове ере, израђен по до сада непознатој
технологији. Ова чудесна "игла" чува се у Археолошком институту у Београду.
Локалитет Градац налази се близу села Злокућана крај Лесковца. Налази се
изнад ушћа Јашуњске реке уз Јужну Мораву. Својим природним положајем
брежуљак је послужио као база за подизање насеља на најширем
заравњеном платоу који има благи пад према северозападу. Материјал нађен
овде припада винчанско-плочничкој фази (млади неолит) са обиљем
елемената раног бронзаног доба југа.
Римска некропола са гробовима спаљених покојника се налази у селу Мала
Копашница. Некропола је припадала насељу које је живело у II и у првим
годинама III века. Луксузни гробни налази говоре о великом богатству насеља.
У свим гробовима су пронађени бронзани новчићи, керамичко посуђе, накит
од стаклене пасте и злата, оружје, алат итд. Златан накит указује на веома
развијену занатску радиност овога краја у време Римског царства.
Претпоставља се да је ово насеље опустошено у шестом веку нове ере.
Археолошки локалитет Скобаљић град се налази на врху гребена планине
Кукавице, десетак километара југозападно од Вучја. Локалитет је вишеслојан,
јер има трагова из различитих епоха. Најстарији трагови потичу из бакарног и
бронзаног доба. Најстарије камено утврђење подигнуто је у предримско
доба, а утврђење од камена, опеке и малтера из рановизантијског доба.
Најмлађе утврђење, чији се остаци - бедеми и куле, сада виде на терену,
потичу из XV века и везују се за личност Николе Скобаљића, властелина
деспота Ђурђа Бранковића. Никола Скобаљић је историјска личност која се
помиње у вези са двема биткама које је водио у септембру и новембру 1454.
године. Град се састоји од Горњег, Доњег града и Подграђа и простире се на
површини од око два хектара. Археолошка ископавања су вршена у периоду
од 1984. до 1990. године.
Кућа Боре Димитријевића Пиксле, стара зграда Народног музеја, подигнута је
у XIX веку. Једноспратна зграда, рађена у балканском стилу. Данас се у овој
згради налази стална етнолошка поставка Народног музеја, која осликава
ентеријер кућа у Лесковцу током XIX века.
У селу Стројковце близу Лесковца се налази први музеј текстила који је
смештен у једној старој воденици. Посебну вредност представља гајтанара,
фабрика за израду украсних гајтана на старим српским ношњама, чије је
машине покретала воденица пре проналаска електричне енергије.
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Шоп-Ђокићева кућа је стара 120 година. То је једноспратна зграда са тремом
изнад улаза. Приземље зграде је скоро без отвора, а његову половину захвата
Шоп Ђокићева кућа
подрум. Спрат ове куће био је добро уређен, са таваницом у дуборезу у
највећој соби. Зграда је обновљена и дограђена у истом стилу 1980. године.
Хидроелектрана Вучје на реци Вучјанка, у месту Вучје на 17км од Лесковца.
Саграђена је 1903. године и друга је по старости хидроелектрана у Србији и на
Балкану. Најзаслужнији за њену изградњу је професор Ђорђе Станојевић,
лични пријатељ Николе Тесле и родоначелник електрификације у Краљевини
Србији. Спада у деривациони тип електрана са водозахватом, водоводном
комором, деривационим каналом и цевоводом. Он сам по себи представља
куриозитет. Дужине је око 1000 метара, са просечном ширином и дубином 1
Хидроелектрана
метар. Са једне стране је уклесан у стену, а са друге је сазидан потпорни зид.
Вучје
Природна лепота изградњом канала није нарушена, шта више са његових
обода пружа се прелеп поглед на водопаде, камене литице и на кањон реке
Вучјанке. Већина осталих делова комплекса електране је саграђена током
1903. године. Најстарији далековод у Србији дужине 17 километара је
повезивао хидроелектрану и град Лесковац, са којим су власници електране
имали уговор о осветљавању. 24. децембра 1903. године потекла је прва
електрична струја.
Округли павиљон Сајма текстила у Лесковцу је најмонументалнији у оквиру
комплекса изложбених хала. Заузима 2640 м2 површине у основи. Основа је
приближно кружног облика са средњим пречником око 65 м. Покривен је
висећим кровом, који почива на два бетонска хиперболична параболида и
мрежи каблова међу њима. Хала је служила за излагање текстила, текстилних
Округли павиљон
производа и машина.Павиљон је пројектован у бироу Грађевинског
Лесковачког Сајма
предузећа „РАД” из Београда, а архитект је био Стјепан Залежак. Са градњом
се започело крајем маја 1958. године. У првој фази је била изграђена и
галерија хале без главне конструкције. Хала је била у употреби за сајам који је
одржан те године и тада је уместо крова имала привремено шаторско платно.
Коначно је завршена 1959. године7.
Привреда и инфраструктура: Према степену развијености јединица локалних самоуправа, град
Лесковац припада III групи јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60
% до 80% националног просека8. На територији града Лесковца, планским документима града,
предвиђено је десет пословних зона од којих је пословна зона под називом "Зелена зона" најпознатија.
То је нова индустријска зона у власништву града Лесковца, површине 971.500 m², формирана у циљу
обезбеђивања нових инвестиција. Магистрални пут М1 дели Зону на два дела. Западни део Зоне је
површине 427.736 m² и потпуно је инфраструктурно опремљена. Преко територије града Лесковца
пролази аутопут (Коридор X) и Лесковац има директан приступ аутопуту Е-75. Магистрални пут М-9
представља везу са Бугарском. Железничке линије имају директан приступ краку Коридора X Е-85
(Салцбург-Београд-Лесковац-Скопље-Солун). Речна лука Београд удаљена је 272 km. Најближи
аеродром је Константин Велики Ниш. Град Лесковац припада групи од 25 урбанизованих
градова/општина и издваја се по свом специфичном положају, јер се уз Ниш и Врање налази на јужном
делу међународног саобраћајног коридора 10. Што се могућности за паркирање тиче, Лесковац има
1315 паркинг места од чега су 539 у првој зони, 706 у другој зони а 70 паркиралишта је без временског
ограничења. Са овим бројем паркинг места град Лесковац једва задовољава потребе возача с обзиром
на повећани број возила у градским насељима. Такси служба у граду Лесковцу броји 267 возила9.
Лесковац и околна насеља водом се снабдевају из акумулација „Барје"која је настала преграђивањем
реке Ветернице, 30 km узводно од Лесковца преко главних довода воде у дужини од 87 km.
7

Извор: Do.co.mo.mo. Србија Међународна радна група за заштиу грађевниа, места и целина
Извор: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014 ( "Сл. гласник
РС", бр. 104/2014).
9 Извор: Програма развоја туризма града Лесковца 2020-2025. године
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Лесковац има постројење (фабрику) за пречишћавање отпадних вода која се налази код насеља
Богојевце, на ушћу реке Ветернице у Јужну Мораву. Фабрика је пројектована за 86.000 становника и по
пријему отпадне воде из градског колектора моћи може да преради 800 литара отпадних вода у
секунди10. ЈКП Топлана је задужена за производњу и дистрибуцију топлотне енергије за грејање као и
за послове топлификације и гасификације града. Кроз Лесковац пролази главни крак магистралног
гасовода МГ 11. Интернет веза и сигнали мобилне телефоније су добри. Лесковац има дугу
предузетничку традицију и веома развијен сектор малих и средњих предузећа. Пословна демографија
има позитиван тренд. Према постојећим подацима (графикон испод) однос новооснованих
привредних субјеката и број угашених иде у корист новооснованим привредним субјектима.
Графикон 2. Град Лесковац -Пословна демографија (број предузећа)
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Лесковац је град са развијеном текстилном, хемијском, дрвно-прерађивачком и прехрамбеном
индустријом, али и центар роштиља и кулинарских специјалитета. Према бази пословних субјеката PKS
Partner (www.pkspartner.rs) структура привреде је следећа: Пољопривреда, шумарство и рибарство
1,31%, Производња 19,71%, Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром 0,16%, Снабдевање
водом; управљање отпадним водама, 0,41%, Грађевинарство 8,99%, Трговина на велико и трговина на
мало 24,52%, Саобраћај и складиштење 6,80%, Услуге смештаја и исхране 5,72 %, Информисање и
комуникације 3,01%, Финансијске делатности и делатност осигурања 0,84%, Пословање некретнинама
0,49%, Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 7,66%, Административне и помоћне
услужне делатности 3,28%. У структури привреде образовање учествује у истом проценту као и
здравствена и социјална заштита и то са 1,11%. Уметност забава и рекреација учествују са 1,99%, док је
присутан веома велики проценат такозваних осталих услужних делатности 12,80%. Према подацима
Агенције за привредне регистре (АПР) у пословној 2018. години на територији града Лесковца
пословало је 1070 активних правних лица (привредна друштва и задруге) и 4001 активних
предузетника. Одељење за привреду и пољопривреду градске управе града Лесковца - Одсек за
привреду и предузетништво израђује Анализу резултата пословања привреде и МСПП града Лесковца
на основу Финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за потребе локалне
самоуправе достављених од стране АПР.
10
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Овом Одељењу су за пословну 2018. годину достављени подаци за 863 правних лица и 782
предузетника са седиштем на територији града Лесковца. Лесковац има изузетну традицију у развоју
пољопривреде и пре свега повртарства. Пољопривредно земљиште, конфигурација терена повољни
климатски и хидролошки услови представљају велику компаративну предност града Лесковца.
Пољопривредна производња је претежно индивидуалног типа и карактерише је уситњеност парцела.
Град Лесковац располаже са 58.970 ha пољопривредног земљишта од чега ливаде и пашњаци
заузимају укупно 11.870 ha, а остало су оранице, воћњаци и виногради. Под шумама је 30.375 ha
односно око 30% укупне територије града, од којих је 39,92% у државном а 60,08% у приватном
власништву. Могућности наводњавања су велике, али неискоришћене (интензивно се наводњава
мање од 5% укупних површина). Неискоришћено (запуштено) земљиште се може искористити за
органску производњу, што је од значаја и за туристичку понуду. Развој пољопривреде и развој руралног
туризма су комплементарни циљеви. За развој пољопривреде битно је ширење тржишта, а развој
руралног туризма је најпогоднији начин тог ширења.
Туризам: Туристичка инфраструктура у граду Лесковцу је развијена. Према доступним подацима из
база пословних субјеката PKS Partner , 347 привредних субјеката пружа угоститељско туристичке услуге
на територији града. Према подацима из октобра 2020 услуге организације путовања обављали су 35
привредна субјекта. Смештај се остварује у хотелима и одмаралиштима за краћи боравак. Укупно је
регистровано 24 оваквих објеката. Угоститељске услуге се пружају у 270 објекта и то 233 ресторана, 7
ресторана брзе хране, 25 кафића и барова, 3 посластичаре и 3 винарије. Забавне и рекреативне
делатности обавља 18 привредних субјеката. Подаци из фебруара 2020 показују да је дошло до
смањење броја привредних субјеката који пружају угоститељско туристичке услуге на територији града
за 10%. Смањење броја привредних субјеката је директна последица COVID-19 пандемије, односно
примењених мера ограничавања окупљања људи у циљу спречавања ширења болести. Према
званичним статистичким подацима у области угоститељства и туризма у Лесковцу ради преко 1000
људи, односно 3,20% укупно запослених11. Структура смештајних објеката, односно њихових
капацитета измењена је у последњих неколико година. Према подацима министарства надлежног за
послове туризма из децембра 2020.године, број категорисаних објеката за смештај ( хотели, мотели,
пансиони, туристичка и апартманска насеља (без приватних кућа, соба, руралних туристичких
домаћинстава, ловачких вила и кампова), износио је 6. У овим објектима налазе се 13 апартмана, 149
соба и 252 лежаја12. У односу на претходно саопштење министарства туризма (август 2020.година) број
категорисаних објеката је смањен за 1 као и број лежајева за 7,54%13. Поред хотела услуге смештаја се
на територији града могу остварити у категорисаним приватним кућама и собама као и у руралним
туристичким домаћинствима. Према подацима Одељења за привреду и пољопривреду града
Лесковаца14 – Одсек за локално – одрживи развој у Лесковцу је једанаест категорисаних објеката
физичких лица, са укупно 73 лежајева и 16 објеката правних лица који располажу са укупно 460
лежајева15. У 2019. години регистровано је укупно 24280 долазака туриста, што представља пораст од
26,57% у односу на 2015. годину. Просечна годишња стопа раста укупног броја долазака туриста у
односу на 2015. годину износи 5,31%. Остварени број ноћења свих туриста који су користили смештајне
капацитете износио је 45178, и био је већи за 45,49% у поређењу са 2015 годином. У периоду од 2015
до 2019, Лесковац континуирано бележи пораста броја туриста. Међутим, број остварених ноћења по
туристи је изузетно низак и за период 2015-2018 износи само 1,59. Просечни туриста у Лесковцу троши
за ноћење 25 ЕУР по особи, за храну издваја између 10 и 15 EUR , за освежење и кафу издваја 10 ЕУР
по особи док на сувенире троши између 2 и 3 EUR. Збирно посматрано потрошња туристе по дану
износи од 30 до 50 ЕУР. За дестинацију Лесковац је карактеристично да 64% туристичке потрошње
одлази на услуге смештаја и исхране, док је ван пансионска потрошња неупоредиво мања само 16%.
11
12

Извор: Републички завод за статистику. Општине и региони у Републици Србији, 2019.
Извор: Категорисани објекти Србија - децембар 2020. година

https://mtt.gov.rs/download/Spisak%20hoteli,%20decembar.xlsx
13

Извор: Категорисани објекти Србија - август 2020. година https://mtt.gov.rs/download/Avgust.xls
Одељење за привреду и пољопривреду града Лесковца надлежно је за категоризацију објеката физичких и
правних лица у домаћој радиности (соба, кућа, апартмана) и сеоском туристичком домаћинству
15
Извор: Програма развоја туризма града Лесковца 2020-2025. године
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Фестивалски и културини туризам уз зачин локане гастрономије доживљава експанзију. Лесковац је
препознао потенцијал у развоју културног туризма и својом подршком бројним културним
манифестацијама националног и интернационалног значаја доприноси развоју овог вида туризма.
Лесковац има дугу и богату спортску традицију у развоју спортско рекреативних манифестација.
Посебан потенцијал у овој области представља Спортско рекреативни центар „Дубочица,,
корисницима нуди велику дворану капацитета преко 3600 места и малу дворану, куглану, стрељану,
велики олимпијски базен са два мања базена, у којима се врши обука непливача, затим 6 тениских
терена као и сала Сајмишта (Плави павиљон). Спортско - рекреациони центар Дубочица својим
корисницима нуди велику (капацитета преко 3600 места) и малу дворану, куглану и базен олимпијских
размера. Лесковцу постоје 2 фудбалска стадиона, Дубочица и Слога као и одлична касачка стаза за
развој коњичког спорта. Гастрономија је један од основних фактора атрактивности дестинације.
Лесковац је најчувенији по лесковачком роштиљу који се прави од посебног роштиљ меса, чији
оригинални рецепт до данашњег дана није изашао из града. Гастрономски фестивал Роштиљијада
потврђен је као један од главних кулинарских догађаја у југоисточној Европи, који има преко пола
милиона посетилаца, углавном младих из прекограничног подручја. Прати га богат културни програмконцерти, модне ревије, карневали и такмичења. Особеност фестивала је припрема највеће
пљескавице на свету за Гинисов рекорд. За време ове манифестације сектор туризма бележи повећање
прихода за 45%16. Током године организује се 35 манифестација и прослава. Оне су главне туристичке
атракције подручја
Табела 5. Лесковац – Листа манифестација
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Роштиљијада – фестивал роштиља
Балканска смотра младих стрип аутора
Хладно оружје кроз векове
Кулинарска манифестација "Лесковачки
ајвар"
Кулинарска манифестација "Лесковачка
Мучкалица"
Дани вишње у селу Липовица
Дани Николаја Тимченка
FAPOR - Фестивал аматерске позоришне
режије
Дани повртара у селу Номаница
Грделичко лето и Грделичка регата
Дани меда у Лесковцу
Интернационални фестивал гитаре
LEDAMUS -Лесковачки дани музике
Ликовна колонија Власина
Карневал Лесковац
Фестивал Ритма, Бубњева и Перкусија
Лесковачки фестивал дечјег стваралаштва

18. Лесковачки фестивал уличног позоришта
19. Лесковачки
фестивал
традиционалне
уметности
20. Лесковачка изложба сувенира
21. Лесковачко лето
22. LIFE - Лесковачки интернационални филмски
фестивал
23. Мајски ликовни салон
24. Ноћ музеја у Лесковцу
25. Сабор Николе Скобаљића у Вучју
26. Дани крушке у Вучју
27. Дани паприке у селу Локошница
28. Пихтијада у селу грабовница
29. Кромпиријада у селу Печењевце
30. Регионална изложба крава и јуница
у
Лесковцу
31. Дани јагоде у селу Душаново
32. STRINGS- Међународни фестивал и летња
академија музике
33. Ноћ добре фотографије
34. Think Tank Town фестивал
35. Дани Воденица у Вучју

Лесковац је поред роштиља познат по "лесковачкој" паприци и лесковачком ајвару и по чувеној
"лесковачкој мућкалици". Лесковачка мућкалица је аутентично јело лесковачког краја које се спрема
од меса са роштиља и поврћа. Лесковац са својом палетом традиционалних производа какви су чувени
роштиљ, ајвар, спржа, лесковачка мућкалица, ракија виљамовка и др, представља привлачну
дестинацију за конзумацију аутентичних јела и пића у бројним угоститељско-туристичким објектима.
Посебан потенцијал у овој области представља развој туризма који се ослања на похађању различитих
вишедневних школа кувања у којима се учесници упознају са основним карактеристикама и методама
припреме јела из Лесковачког краја.
16

Извор: Цветковић Ј., Тасић Д., Стаменковић П., Анђелковић Ж. Капацитети и конкурентност туристичке
привреде Јабланичког округа (студија), Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Висока пословна школа
Лесковац, Лесковац, 2017.
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Преглед и опис значајних туристичких манифестација које се организују у оквиру туристичке
дестинације Лесковац приказане су у наставку. Аутори текста описа и власници фотографија које су
постављене испод описа су организатори, a који су наведени у табели. Аутори су дали сагласност за
публиковање ових фотографија. Пројектни партнери изражавају велику захвалност на достављеним
описима и фотографијама.
Описи туристичких манифестација - Лесковац

Назив манифестације:

Роштиљијада

Место одржавања:
Време одржавања:

Лесковац
Крај августа
Туристичка организација града Лесковца
Град Лесковац
https://tol.rs/
Посетиоци из Србије, Северна Македонија, Босна и Херцеговине,
Словеније, Бугарске, Грчке

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

РОШТИЉИЈАДА Лесковац је одавно светка престоница роштиља, метропола добре забаве и место
на коме се годинама сусрећу мајстори кулинарства, надмећу угоститељи, мешају звуци који крепе
душу, а све да се посетиоци добро забаве, привредници сусретну, да се подстакне ведрина и побуди
полет, да загосподари радост. Традиција роштиља у лесковачком крају траје неколико векова.
Роштиљ је, преко Кавказа, Турске, Грчке и Македоније, стигао у Србију, те је, због „усавршавања“ и
данашњег квалитета, са правом понео епитет српског, а пре свега лесковачког специјалитета. Ћевапи
се први пут помињу у 18 веку. Иако га својатају сви балкански народи, иако се разликују начини
припреме и укуси, сви се слажу да је Лесковац град са најдужом и најбогатијом традицијом роштиља
и да су Лесковчани врхунски мајстори. То потврђују престижна признања из земље и света. У анале
добре хране крупним словима је уписано име Миодраг Глигоријивић - Драги Буре, који је, следећи
породичну традицију, досегао до најпрестижнијих међународних награда. Такозвана „тесна
друштва“, лепоту кафанског дружења нису могла да замисле без хладног комињака и издашних
овала са роштиљем. Вечерње изласке обележавали су „мали и велики возови“, дуже и краће
композиције састављене о специјалитета са скаре: од пљескавица, ћевапа, вешалица, ражњића,
крменадли, уштипака, и чега све не. А као додатак, увек је стајала љута паричица, ситно сецкан црни
лук и, за оне одважније гурмане, грувана паприка. Да би афирмисали традицију роштиља,
предузимљиви туристички посленици, заједно са чувеним угоститељима, покрећу 1989. године
Роштиљијаду, као локални сајам угоститељских специфичности. Данас је Роштиљијада модерно
осмишљен и добро организован фестивал ћевабџијског мајсторства, стручних предавања,
такмичења и добре забаве. За недељу дана манифестације, гостима се нуди богат програм
концерата културно-уметничких друштава, рок група, интерпретатора пробране народне и забавне
музике. Роштиљијаду прате такмичења у прављењу роштиља, а највећу пажњу привлаче такмичења
за највећу пљескавицу на свету и највеће пљескавице из руке. Роштиљијада се одржава сваке године
у недељи у којој се сусрећу август и септембар. Под отвореним небом у центру града, на популарној
Широкој чаршији, постављени су штандови, испред којих се диме "скаре" са распаљеним ћумуром.
Са њих се шири мирис печених ћевапчића, пљескавица, уштипака, ражњића, кобасица, крменадли,
џигерице и других специјалитета по којима је Лесковац на далеко познат. Испред штандова је
променада којом у току манифестације прође неколико стотина хиљада људи. ВЕЛИКА
ПЉЕСКАВИЦА- Није лако замислити пљескавицу која у себи има између 50 и 60 килограма
роштиљ меса, а још теже је ову творевину направити. То је светски рекорд у величини, који вешти
мајстори из године у годину обарају. Та јестива, исполинска творевина, пречника од преко метра и
по, дебљине три центиметра, плени пажњу светских медија. Слике са такмичења обишле су многе
меридијане, а сам тренутак окретања пљескавице подиже адреналин посматрача као
најатрактивније вратоломије акробата на трапезу.
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Ово такмичење прати стручна комисија састављена од угледних професора кулинарства, који воде
рачуна о количини и квалитету меса, облику и димензијама пљескавице, компактности масе и,
посебно, о укусу коначног производа. Пљескавица из руке је други такмичарски специјалитет која
побуђује пажњу и заслужује дивљење. Замислите мајстора који на својим шакама измеси преко 3
килограма меса и све то обликује у пљескавицу, баци на скару и испече. Као и за велику, тако и за
ову пљескавицу, важе иста правила. Први победник ових такмичења био је Новица Станковић
Шапоња. Нажалост, овај врсни ћевабџија је настрадао 1999. године на Косову, па се ово такмичење,
њему у част, одвија под његовим именом. Уз ова такмичења, одржава се надметање мајстора
роштиља које носи назив „Миодраг Глигоријевић - Драги Буре“ и такмичење ученика угоститељских
школа Србије. Роштиљијада је манифестација забаве, лепог расположења и добре музике. Од раних
поподнева, до раних јутара, одјекују трубе врхунских мајстора чочека. Од 20 часова па до поноћи на
великој бини се смењују врхунски блех оркестри, рок састави, извођачи популарне народне и
забавне музике, врхунски певачи и оркестри, естрадне звезде. Чини се да нема састава и популарног
интерпретатора из Србије и окружења који није био гост на Роштиљијади. Неколико хиљада
посетилаца уживало је у концертима YU групе, Кербера, Галије, Тропико и Амадеус бенда, састава
Хари Мата-Хари, Црвене јабуке, Фрајли, Мирослава Илића. Луиса, Ане Бекуте, Снежане Ђуришић,
Бокија Милошевића, Биљане Крстић и Бистрика, те фолклорних група из Македоније, Бугарске,
Румуније, Грчке, Словеније. У време Роштиљијаде одржавају се изложбе уметничких остварења и
докумената. Туристичка организација организује и ликовну Колонију на којој уметници сликају
мотиве са живописне и визуелно богате Роштиљијаде.
Фотографије манифестације
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Назив манифестације:

Карневал Лесковац

Место одржавања:
Време одржавања:

Лесковац
Прва недеља јула
Туристичка организација града Лесковца
Град Лесковац
https://tol.rs/
Посетиоци из Србије као и из целог региона

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

КАРНЕВАЛ - историја традиција. Идеја да се осмисли карневал нађена је у дискретној намери да се
шарм карневалских забава, пресели на улице града и да оне заличе на далеки Рио, на Медитеран,
на машкаре, на лепоту пространих тргова са жонглерима, гутачима ватре, миракулима,
мађионичарима, чуварима традиције. Онда се завирило у завичајну историју и обичаје југа Србије.
Ту се наишло на коледаре, додоле, лазарице и краљице, што је инспирисало претке да двадесетих
и тридесетих година минулог века организују неколико карневала за памћење. Затим је
Роштиљијади, 2006, додат Карневал као раскошан медаљон. Други карневал је, због великог броја
гледалаца, којих је било те вечери преко 50.000, прекинут јер поворка није могла да се пробије до
главне позорнице. Са четвртим карневалом, Карневалом Лесковац, постали смо чланови FECC-а.
Промењена је маршруту, Карневал профилисан у посебну шестодневну манифестацију којој су
додати: Карневал трећег доба, Дечји карневал, Велики маскенбал, Карневалске игре на води, Еко
карневал, Карневал tottoo-а, Face&Body Painting-a, кућних љубимаца, фестивали ватре,
мажореткиња, уличних забављача и жонглера, олдтајмера... Потом, ту су Карневалска колонија,
цртање карневала на тротоару, радионице за израду маски, трке у бурадима, карневалски концерти
и изложбе. Преко две хиљаде учесника и огроман број гледалаца чине да Лесковац тих дана личи
на велику туристичку престоницу. Педесетак атрактивних група из више од десет земаља и из Србије,
са близу две хиљаде учесника, сваке карневалске суботе од 21 час, продефилује главним Булеваром
Лесковца. Неколико десетина хиљада Лесковчана и њихових гостију из земље и иностранства
поздравља учеснике који, својим живописним маскама, кореографијама, алегоријским возилима,
жонглерским нумерама и другим карневалским занимљивостима пролазе кроз шпалир посматрача
и на два пункта приказују троминутне програме. Лесковац је један од угледнијих чланова
Федерације европских карневалских градова. Може се похвалити да је, поред бројних група, угостио
и уважене чланове дипломатског кора, најугледније представнике карневалских градова, уважене
госте из земље и иностранства, културне и јавне раднике, привреднике, уметнике. Карневал је
празник радости, шаренила, ведрине, забаве и младости. Зато почиње карневалским колом и, као
свака озбиљна манифестација, химном FECC-а и Карневала Лесковац, а завршава се великим
ватрометом и карневалским балом под маскама. Карневалски дани, који су увертира великом
карневалу, подгревајући атмосферу, имају Face&Body Painting и Фестивал ватре као свећице на
торти. То је вишечасовни програм који почиње осликавањем лица и тела. Следи реконструкција
покладних обичаја овог краја, које карактерише прескакање „каравештице“. Програм се наставља
нумерама вештих жонглера и гутача ватре што нам долазе из неколико градова Србији, Бугарске,
Македоније, Румуније... Након њихових нумера, од којих застаје дах, приређује се мини ватромет
као увод великом Карневалском ватромету. То је програм илуминација - прскалица, жижица,
петарди, конфета. На крају се у малим лантернама исписују и пуштају поруке љубави, нежности,
пријатељства - што су друга имена за мото Карневала Лесковац. Дечји карневал драгуљима опточи
племениту идеју Карневала. Њему, по традицији, претходи велики Маскенбал. На стотине
костимираних дечака и девојчица те вечери прошета карневалским платоом са маскама које су им,
надахнути родитељи смислили и реализовали. Организатор најбоље маскирану децу богато награди
и узврати им за лепоту коју том приликом распу по плочнику градског Булевара. Чини се да још већу
радост приреде малишани из плесних школа, вртића, основних школа, клубова за децу са
специјалним потребама... Они, са својим васпитачима и менторима, организују карневалске групе
малих учесника и приређује програме за памћење, којима би се поносили и најугледнији светски
карневали. Организатор најбољим дечјим карневалским групама уручују дипломе, медаље и
плакете у нади да ће детињу раздраганост, ведрину и безбрижност преселити у дух свог Карневала.
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Фотографије манифестације

Назив манифестације:

Лесковачки интернационални фестивал филмске режије - LIFFE

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:

Лесковац
Трећа недеља у септембру
Лесковачки културни центар
https://liffe.rs/
Публика различитих старосних доба, образовања и интересовања;
Филмски ствараоци (редитељи, глумци, студенти режије...)

Посетиоци:
Опис манифестације

Лесковачки интернационални фестивал филмске режије покренут је 2008. године у циљу промоције
филмских остварења и аутора из земље и региона. Током своје тринаестогодишње историје, у
организацији Лесковачког културног центра, развио се у престижну манифестацију која далеко
превазилази локалне оквире и има све већу популарност код филмофила и филмских стваралаца.
На фестивалу се представљају највреднија остварења из региона и до сада је приказано више од 250
филмова пред око 80.000 гледалаца. Уз то, LIFFE је имао велики број светских и европских премијера
у Србији, а на фестивал су долазили култни аутори екс југословенске кинематографије.
Интернационални фестивал филмске режије у Лесковцу основан је са идејом умрежавања региона.
Кинематографије овог региона, уз своје специфичности, говоре универзалним језиком који најбоље
разумеју суседи сличног менталитета и сензибилитета. Поред културне разноликости коју овај
фестивал нуди и развоја локалног препознавања аутора и глумаца, он пружа и могућност сусрета
филмских стваралаца, што представља основ стварања квалитетнијег и разноврснијег тржишта.
Током тринаест година фестивал је угостио преко 90 најпознатијих редитеља различитих генерација,
као и велики број глумаца из региона. Гран-при фестивала носи име прослављеног синеасте
Живојина Жике Павловића. На фестивалу се додељују још и два признања за режију и две глумачке
награде. LIFFE се труди да сваке године верној публици али и гостима понуди широк спектар
филмског и осталог програмског садржаја кроз главне и пратеће програмске целине.
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Посебан такмичарски програм чине филмска остварења студената режије из Србије и бившег
југословенског региона, који својим филмовима равноправно конкуришу за Награду Радомир Бајо
Шарановић - најуспешнијем младом редитељу. Овај програм пружа могућност неафирмисаним
ауторима да себе и своја почетна филмска остварења представе фестивалској публици и стручном
жирију који оцењује студентски филм. Куриозитет фестивала представља главни такмичарски
програм који обједињује филмска остварења настала у Србији и региону у периоду између два
фестивала LIFFE. У оквиру овог дела Главног програма својим остварењима представљају се
редитељи дугометражних играних филмова из земље и региона. Такмичарски програм је састављен
од филмова који су пажљиво одабрани од стране Селектора фестивала, а услов је да филмови долазе
из једне од бивших југословенских република или су копродукциона издања, као и да буду
препознатљиви по изразу и тематици - филмови са изразито критичким ставом друштвених прилика
које владају. Фестивал је препознатљив и по богатом и разноврсном садржају пратећег програма
који је сачињен од промоције књига, трибина и разговора са познатим глумцима и редитељима,
изложби и концерата музичких звезда региона, као и разноврсних едукативних програма. Велики
значај фестивалу даје традиционална конференција редитеља и продуцената, која тежи да пронађе
нове моделе сарадње и умрежавања продукције и дистрибуције филмова земаља региона.
Јединствена платформа омогућава лакшу сарадњу филмских професионалаца и помаже развој
ланца вредности филмске производње и доприноси увећању тржишта а тиме и квалитетнију
производњу нових филмских остварења. Фестивалски концепт LIFFE-a заснован је на афирмацији
аутора и њихових остварења из бивших југословенских република, у први план ставља режију уметност, тј. занат о коме сви све знају, а који је ипак у дубокој сенци и сврставају овај фестивал у
ред значајних манифестација у Србији и региону.
Фотографије манифестације
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Назив манифестације:

„Дани паприке – Доња Локошница“

Место одржавања:
Време одржавања:

Село Доња Локошница, град Лесковац
Септембар месец
Град Лесковац - Буџетски фонд за развој пољопривреде на територији
града Лесковца
https://www.gradleskovac.org
Месна Заједница Доња Локошница, О. Ш. „Вук Караџић“,
Пољопривредна Саветодавна Стручна Служба - Лесковац, Фолклорна
секција Дома Културе Печењевце, Културно уметничко друштво
„Леминд“

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

На четрнаест километара североисточно од Лесковца, на десној обали Јужне Мораве налази се село
Доња Локошница. Град Лесковац, сваке године у септембру месецу, организује одржавање
традиционалне манифестације „Дани паприке“, која у свет шаље најлепшу слику лесковачког краја.
Доња Локошница је својеврсно царство паприке. Паприка која се узгаја је аутохтона сорта која
најбоље успева у овом крају и углавном се користи за производњу зачинске паприке ( млевена и
грувана паприка ). Доња Локошница је позната и јединствена по фасадама кућа окићеним
многобројним низама црвене паприке, која се суши природним путем. То представља атракцију за
многе туристе који на пропутовању свраћају у ово јединствено село и сликају аутентичне фасаде кућа
и помоћних објеката. Мештани овог села су чувари традиције. До 2019. године, одржано је 14
манифестација „Дани паприке“. Нажалост 2020. године ова манифестација није одржана ради
спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Co V. Ова манифестација има
за циљ: промоцију развојних потенцијала села; промоцију пољопривредних производа и пласман.
На манифестацији сваке године узме учешће око 30 излагача црвене паприке. „Дани паприке“
окупљају велики број мештана Доње Локошнице, околних села, као и посетиоце из целе Србије.
Заинтересованост представника медија је значајна и расте из године у годину. На самом почетку
манифестације заинтересовани пољопривредни произвођачи прате предавања саветодаваца
Пољопривредне саветодавне стручне службе града Лесковца, о актуелним темама углавном
везаних за производњу и заштиту паприке у заштићеном простору, као и на отвореном. Обавезан је
и културно уметнички програм. На манифестацији сваке године учешће узимају локална Културно
уметничка друштва. Учесници су и мештани и ученици Основне Школе „Вук Караџић“ из Доње
Локошнице. На почетку културно уметничког програма, учесницима и посетиоцима манифестације
обраћају се градоначелник/заменик градоначелника града Лесковца и председник Месне
заједнице. У оквиру културно уметничког програма, редовно се организује такмичење у брзом
низању паприке. У овом такмичењу обично учествује око десет представница, углавном женске
популације, мештанке села Доња Локошница. Оне су веома вичне и брзе у процесу низања паприке
и прављењу венаца јер су и иначе задужене за тај део процеса сушења паприке и у својим
пољопривредним газдинствима. За све учеснице такмичења обезбеђене су симболичне награде, с
тим што победница такмичења, друго пласирана и треће пласирана добијају награде нешто веће
вредности. Изложену паприку, која је богато наслагана и лепо аранжирана у запрежним колима и
традиционалној амбалажи, обилази и оцењује стручна комисија. Критеријуми за оцењивање
паприке су органолептичка својства, физички изглед и технолошки квалитет паприке. Награде за
најлепшу и најквалитетнију паприку обезбеђене су за првопласираног и друго пласираног излагача.
За све посетиоце манифестације који се баве пољопривредном производњом и имају регистрована
пољопривредна газдинства, организује се наградна игра на срећу, где се награде јавно извлаче из
бубња. Посебну драж извлачењу дају најмлађи мештани обучени у традиционалне народне ношње
нашег краја, који су иначе задужени за извлачење добитника награда. Манифестација „Дани
паприке“ у Доњој Локошници је својеврсна реклама за ово место, производњу и прераду црвене,
зачинске паприке као и за читав лесковачки крај. Слика овог села у периоду окићених кућа црвеним
венцима паприке изазива велико интересовање домаћих и иностраних посетилаца. Тако је у јесен
2020. године, иако ова манифестација није одржана, Немачка национална телевизијска кућа ЗДФ
снимила емисију о овом јединственом селу на југу Србије.
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Фотографије манифестације

Назив манифестације:

Лесковачки летњи фестивал

Место одржавања:
Време одржавања:

Лесковац
Средина јуне
Туристичка организација града Лесковца
Град Лесковац
https://tol.rs/
Посетиоци из Србије

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

ЛЕСКОВАЧКО ЛЕТО (ЛЕСКОВАЧКИ ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛИ) Започето пре двадесетак година са идејом
да осмисли празне и досадне летње дане, „Лесковачко лето“ је постало престижна културна
приредба. У једном периоду је била најдужа манифестација у Србији, са програмом од преко 5
часова дневно. Сећања рада, ваља забележити гостовања академика Матије Бећковића, песника
Душка Трифуновића, глумаца Миодрага Радовановића, Мише Јанкетића, Соње Савић, Миленка
Заблаћанског, Тање Бошковић, Љиљане Благојевић, Горице Поповић, Небојше Дугалића, Снежане
Савић, Светлане Бојковић, Весне Станковић, Милене Васић. Боде Нинковића, Лепомира Ивковића,
Николе Ђуричка, Војина Ћетковића, Катарине Радивојевић, Љиљане Стјепановић, и др. Овом списку
треба додати саставе „Лутајућа срца“ и „С времена на време“, „Креатив бенд“, „Зана“, „Тропико
бенд“, „Легенде“, „Гарави сокак“, „Ортодокс келтс“, „неверне бебе“... А онда Нешу Галију, Тијану
Дапчевић, браћу Теофиловић, Гале и Најда, Јован Маљоковић, Дејан Цукић и многи други. Памте се
и концерти класичне музике, класичан и модеран балет. Посебно ваља издвојити Видовданске
вечери које су се одвијале у порти цркава. Најпре се програм посвећен Косовском боју и косовским
јунацима одвијао у порти Саборне цркве у Лесковцу, а неколико последњих година одржава се у
порти цркве у Рудару. Видовдански програм је посвећен значајним годишњицама из богате историје
српског народа. На овим вечерима погодне програме изводили су глумци Миша Јанкетић. Мирко
Бабић, Лепомир Ивковић, Небојша Кундачина, Мирјана Вукојчић, Ивана Жигон, Небојша Дугалић...
и музичари Војка Ђорђевић, Снежана Спасић, Светлана Стевић, као и глумци и музичари из Лесковца
и околине.
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Лесковачко лето прате турнири у малом фудбалу и уличном баскету, модне ревије, изложбе слика,
ручних радова, цвећа, птица и ревије паса свих раса. Иако на десетине места у Србији по сличном
концепту организују летње програме, они су за локално становништво, које остаје у граду, својеврсна
допуна туристичке и културне понуде. Претходних година манифестацију су чинили многобројни
појединачно независни програми, са посебним акцентом на забавној компоненти. Манифестација
траје 15-17 дана. Сви програми се реализују на отвореном, у атрактивном простору етно-комплекса
Шоп-Ђокић. Сви програми су бесплатни за посетиоце. Зависно од квалитета програма и дужине
трајања, манифестацију прати од 20.000 - 30.000 посетилаца. Током 2011 - 2013. године,
експеримент са новим концептом показао је да је другачији приступ оправдан и пожељан и
истовремено показао велики потенцијал учесника. Замишљено је да се ова манифестација обједини
три уметности, визуелну, сценску и музичку и да се реорганизује кроз више различитих и
самосталних фестивала од којих би неки имати такмичарски карактер. За пар година је требало
успоставити нове културне принципе града током летњих вечери, када је традиционално недовољно
културних догађања. Намера нам је била да фестивал прерасте из локалне у регионалну
манифестацију. Од програма који су тада реализовани треба поменути: Фестивал клупских и уличних
музичара, Фестивал уличног театра, Фестивал дечијег стваралаштва, Фестивал бубњара, Фестивал
традиционалног стваралаштва, Видовданске вечери, Модафест. Последњих година из финансијских
разлога смо се поново вратили на стари концепт „Културног лета“, уз претежни ослонац на сопствене
уметничке потенцијале са нешто гостујућих програма. Поред традиционалних програма,
Видовданске вечери, Ле-Сакс фест-а (фестивал саксофониста) и Меморијала Јаков Митић (вече
хармонике), 21.„Културно лето“ представиће публици још 50-так различитих програма: концерата
различитих музичких жанрова, драмских представа, књижевних вечери, плеса и балета, модних
ревија, изложби, инсталација, перформанса, радионица. Намењено је различитим старосним
категоријама и циљним групама- Током претходних година манифестација “Лесковачки летњи
фестивали” је профилисала карактер мулти-медијалне летње забаве на отвореном простору.
Замишљена је тако да анимира грађане Лесковца, који не напуштају Лесковац у време када се
школска година завршава и када почињу годишњи одмори, кроз велики број културних, забавних и
спортских дешавања (позоришне представе, поп и рок концерти, концерти озбиљне музике,
балетске представе и представе за децу, књижевне вечери, промоције разних спортова и
борилачких вештина). Манифестација има своју редовну публику и претходних година је привлачила
око 30.000 посетилаца током двонедељног трајања. Доминирали су атрактивни културни И забавни
програми. По трајању спада у ред јединствених И најдужих манифестација у Републици, па је са
правом уврштена у Републички календар приредби Туристичке организације Србије.
Фотографије манифестације

54

Назив манифестације:

Изложба Сувенира и туристичких публикација

Место одржавања:
Време одржавања:

Лесковац
Новембар
Туристичка организација Лесковац
Град Лесковац
https://tol.rs/
Посетиоци из Србије

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

Циљ манифестације је да се осавремени и унапреди туристичка понуда Србије а кроз размену
искустава, праћење савремених трендова, подстицање креативности у циљу промоције
традиционалних вредности, да се истакне аутентичност понуде. Учешћем око педесетак туристичких
организација из Србије, других туристичких субјеката, уметника, мајстора старих и традиционалних
заната и туристичких радника, гостију из окружења спада међу највеће приредбе те врсте у Србији.
Има такмичарски карактер, а учесници у једанаест категорија и три под категорије такмиче своју
креативност, ликовну способност у маркетингу и предузетништву. Због конкурентности,
манифестација сваке године буде обогаћена новим садржајем. Прате је семинари, округли столови,
различите радионице а планирано је да наредних година буду понуђени и неки забавни програми.
Планирају се и озбиљне организационе новине, па су очекивања да манифестација у наредном
периоду добије регионални карактер. Изложба Сувенира и туристичких публикација још је једна у
низ манифестација које Туристичка организација Лесковац осмишљава не би ли промовисала
креативности и подстакла туристичке посленике да и на овај начин представе, истакну и понуде
потенцијалним туристима огромно благо које се ствара и чува у Србији и које Србија има. То је место
на коме се размењују искуства, упознају предели и људи и праве планови о даљим активностима.
Изложба показује да међу туристичким радницима има вештих појединаца, даровитих и марљивих
стваралаца. Овај скуп, прераста у значајну манифестацију на којој је задовољство учествовати, а
признања која се на њој деле служе за понос добитницима и подстрек да се и у ову значајну област
туризма улажу креативност, труд и средства.
Фотографије манифестације
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Назив манифестације:

ФАПОР - Фестивал аматерске позоришне режије

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

Лесковац
Новембар
Лесковачки културни центар
https://lkc.org.rs/
Посетиоци из Србије

Опис манифестације
Фестивал аматерске позоришне режије – ФАПОР одржава се сваког новембра у Лесковачком
културном центру, почевши од 2013. године. Овај фестивал реализује се уз подршку локалне
самоуправе и Министарства културе и информисања Републике Србије. Аутор пројекта је Дарко
Злопорубовић, уредник сценског програма Лесковачког културног центра. Циљ Фестивала
аматерске позоришне режије јесте представљање позоришних аматера публици (редитеља,
глумаца) и њихово афирмисање и међусобно креативно надметање у идејама. Такође, Фестивал
доприноси и развијању праведног такмичарског духа и награђивању најбољих, као и едукацији и
унапређивању знања о позоришној уметности уопште, кроз разне видове радионица, предавања и
разговара. У првом плану овог фестивала јесу редитељи (аматери) као творци једне целине
(представе) чији се рад првенствено оцењује. Фестивал аматерске позоришне режије у Лесковцу
има републички значај. Право учешћа имају све позоришне аматерске групе на територији Србије
(Војводине, Косова и Метохије), као и из региона. Тема фестивала јесте аматерска позоришна
режија. Кроз готову представу редитељи и глумци имају прилику да покажу своје виђење и своје
ставове везане за разне теме које нас окружују. На тај начин развијају сопствену креативност у
сценском аматерском стваралаштву, унапређују и усавршавају себе, а и подстичу друге да се
прикључе и покажу своје таленте јер аматеризам је управо прави пут ка правом професионализму.
Уједно, својим радом и својим пројектима стварају и нову публику. Лесковац је протеклих година на
аматерским фестивалима по Србији показао да има велики број талената који се од малена баве
позоришном уметношћу, прате је и несебично доприносе њеном развоју у граду. О успеху
лесковачких аматера (од 2018. званично је оформљена група аматера под називом Др Аматери
Лесковачког културног центра), говоре и бројна признања и награде на другим фестивалима
аматерских група у Србији (Смотра драмских група Гимназија Србије у Крагујевцу, Аматерске
глумачке свечаности „Миливоје Живановић“ у Пожаревцу, Фестивал аматерских позоришта
„Театрама“ у Крушевцу, Фестивал дечијих и омладинских сцена „ДОПС“ у Јагодини, Фестивал
омладинских сцена „ФОС“ у Белој Паланци, Фестивал аматерских позоришта Србије у Лебану и
Сурдулици и велики број награда на фестивалу у Прокупљу 2018. године). Од првог фестивала до
данас приказано је више од 50 позоришних представа из различитих градова Србије, као и из
Републике Српске. Поред домаћина фестивала, учествовали су аматери из Београда, Новог Сада,
Смедеревске Паланке, Велике Плане, Смедерева, Чачка, Крњева, Сремске Митровице, Прокупља,
Блаца, Крагујевца, Крушевца. За осам година постојања ФАПОР су посетили многи познати
ствараоци из професионалне сфере позоришне уметности као што су: Цисана Мурусидзе, редитељ,
Горан Султановић, глумац, Влада Лазић, редитељ, Саша Латиновић, редитељ, Милош Јагодић,
редитељ, Милорад Милинковић, редитељ, Дејан Тончић, глумац, Предраг Газибара Смиљковић,
глумац, Драган Божа Марјановић, глумац, Мидраг Крчмарик глумац и проф. на Академији уметности
у Косовској Митровици, Иван Бекјарев, глумац, Небојша Дугалић, глумац, Борис Пинговић, глумац,
Миодраг Динуловић, редитељ, Бојан Димитријевић, глумац, Исидора Гонцић, редитељица, Предраг
Стојменовић, редитељ, Властимир Велисављевић, глумац, Милица Милша, глумица, Мики
Дамјновић, глумац, Иван Зарић, глумац. Њихово присуство додатно говори о значају фестивала, о
њиховој професионалној подршци фестивалу и несебичној помоћи у раду и реализацији.
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Фотографије манифестације

Назив манифестације:

STRINGS Међународни фестивал и летња академија музике

Место одржавања:
Време одржавања:

Лесковац
Последња недеља јула
Лесковачки културни центар
Град Лесковац,
Министарство културе и информисања Републике Србије
https://lkc.org.rs/
Посетиоци из Србије и региона

Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

STRINGS међународни фестивал и летња академија музике је, по оценама стручне комисије
Министарства културе и информисања и реакцијама учесника и публике, најзначајнија музичка
манифестација у Лесковцу која у летњим месецима позиционира Лесковац као омладински музички
центар региона. Време одржавања фестивала је последња недеља јула месеца. Велики број
музичких дешавања у току његовог трајања - концерата, изложби, предавања, разговора, разних
едукативних радионица и сл. са учешћем најзначајних педагога и извођача Србије, региона и света
омогућава подизање уметничког знања сваког појединца. Посебан акценат се ставља на уметнички
развој публике која заслужује концерте врхунских извођача. У оквиру фестивала ради и летња
академија музике коју сваке године похађа 80 до 100 полазника из Србије и региона са одржаних
више од 600 часова. Летњу академију музике воде најзначајнији музички педагози Србије уз учешће
гостујућих професора из Аустрије, Немачке и Украјине.. Препуне сале на концертним дешавањима
обавезују нас да сваке године подижемо квалитет фестивала на радост задовољне публике. STRINGS
међународни фестивал и летња академија музике окупља музичке уметнике из целог света и једина
је манифестација Лесковачког културног центра која је међународног карактера у правом смислу те
речи. Циљ STRINGS међународног фестивала и Летње академије музике је афирмација младих
музичких талената и популаризација уметничке музике као и сусретање са врхунским извођачима
уметничке и џез музике у оквиру њихових наступа, предавања и разговора. Циљ је и да се омогући
полазницима да кроз додатно инструментално-музичко усавршавање подигну ниво свог
музицирања: афирмација младих музичких талената и популаризација уметничке музике;
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обогаћивање културног живота града у сезони летњих одмора и распуста. STRINGS фестивал и летња
академија музике намењена је деци и младима од 7 до 25 година. STRINGS фестивал је оформљен
2013. године као Летња школа музике на класама виолине, виолончела и гитаре. Како је број
полазника растао тако се и број класа увећавао да би после неколико година дефинисали десет
класа и то виолине, виоле, виолончела, контрабаса и гитаре уз новоформирану радионицу камерног
оркестра. Паралелно са одржавањем часова дешавали су се и програми усмерени према публици
укључујући концерте, изложбе, предавања, разговоре, промоције и слично. Летња школа музике је
2018. године прерасла у фестивал који уједно бива интернационализован. Лесковачка публика је
одмах препознала квалитет који јој је понуђен те она постаје значајан подржавалац фестивала док
се Лесковачки културни центар као организатор потрудио да редовно подиже квалитет фестивала
уз обавезне слободне улазе на све догађаје. Нагли развој фестивала редовно прати РТС као
национални сервис али и кабловске телевизијске куће, националне дневне новине као и локалне и
регионалне медијске куће.
Фотографије манифестације

Назив манифестације:

LEDAMUS -Лесковачки дани музике

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:
Интернет портал:
Посетиоци:

Лесковац
Октобар-Новембар
Музичка школа „Станислав Бинички“ Лесковац
http://sbinicki.edu.rs/
Посетиоци из Србије

Опис манифестације
ЛЕДАМУС (Лесковачки дани музике) је озбиљан и престижан музички фестивал уметничке музике.
Ледамус је први пут одржан 2009. године, а настао је као израз жеље да наш град добије фестивал
на коме ће публика моћи да чује познате уметнике из земље и иностранства, као и лесковачке
извођаче. Ова манифестација има иза себе преко 170 концерата одржаних у претходних 13 година
под покровитељством Града Лесковца и Министарства културе који препознају квалитет наших
програма. ЛЕДАМУС као традиционална манифестација уметничке музике, незаобилазна је на
културној сцени наше земље. Овај музички догађај је истински чинилац балканских и европских
интеграција. У оквиру ЛЕДАМУС-а наступили су уметници из Украјине, Финске, Француске, Аустрије,
Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Италије, Норвешке, Мађарске, Бугарске, Немачке...
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као и познати уметници из наше земље, лесковачки солисти и ансамбли. Овај фестивал је одлична
прилика да се представи оно што је најбоље у музичком животу нашег града. ЛЕДАМУС је увек
окренут лесковачким уметницима и ансамблима. Лесковачка публика сваке године има прилику да
чује Градски дечји хор „Звездице“, КО „Аморозо“ и Вокалну групу „Либеро“. На ЛЕДАМУС-у су
гостовали Црквени хор „Бранко“ и Дечји црквени хор „Бранко“ из Лесковца. Поред лесковачких
извођача солиста, наступали су светски познати уметници: Немања Радуловић, Стефан Миленковић,
Јуриј Шишкин, Дивна Љубојевић, Бора Дугић, Роман Симовић, Владимир Милошевић, Александар
Маџар, Александар Шандоров, Един Карамазов, Јован Богосављевић, Јован Маљоковић, Уки
Оваскаинен, Младен Ђорђевић, Санел Реџић, Мари Клодин Пападопулос, Страшо Темпков, Дејан
Гаврић, Јанош Балинт, Миомир Симоновић, Зоран Крајишник, Влада Маричић, Љиљана
Несторовска, Анета Илић, Весна Гиновска Илкова и др. Овај фестивал је високопозициониран на
музичкој сцени наше земље. Године 2014. добио је награду „МУЗИКА КЛАСИКА“ за фестивал од
регионалног значаја, и 2019. године Октобарску медаљу за 70 година постојања и успешног рада
Музичке школе и 10 година организовања фестивала ЛЕДАМУС који је допринео развоју музичке
културе и промовисању града Лесковца широм Србије и света. До 2019. године фестивал се
завршавао 21. јуна на Светски дан музике концертом најуспешнијих ученика Музичке школе
„Станислав Бинички“. Овај фестивал пружа шансу и младим људима да деле сцену са признатим
уметницима. Од 2020. године фестивал се одржава у јесењим месецима (октобар, новембар). У
претходним годинама ЛЕДАМУС je у потпуности оправдао очекивања организатора и лесковачке
публике, што показује велико интересовање за уметничку музику које је из године у годину све веће.
Концерти у оквир ЛЕДАМУСА се одржавају на свим концертним локацијама у граду: Свечана сала
Града Лесковца; Сцена Народног позоришта Лесковац; Хол Лесковачког културног центра; Сала
Центра за стручно усавршавање, Галеријски простор; Сала и просторије Музичке школе „Станислав
Бинички“, Лесковац. Сва дешавања у току Фестивала прате радио и ТВ станице са националном
фреквенцијом, локални медији, као и дописништво РТС из Лесковца. Уметнички руководиоци
фестивала ЛЕДАМУС су Маја Цакић, наст. виолине и Биљна Миљковић, наст. флауте
Фотографије манифестације
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Назив манифестације:

Дани лесковачке мућкалице

Место одржавања:
Време одржавања:
Организатор:

Лесковац
Мај
Туристичка организација града Лесковца
Град Лесковац и Академија струковних студија Јужна Србија - одсек за
пословне студије Лесковац
https://tol.rs/
Посетиоци из региона

Интернет портал:
Посетиоци:
Опис манифестације

Манифестација "Дани лесковачке мућкалице" настала је у част познатог специјалитета из
лесковачког краја, који носи назив мућкалица. Манифестација се одржава маја месеца под
покровитељством града Лесковца у организацији Академије струковних студија Јужна Србија-одсек
за пословне студије из Лесковца и Туристичке организације града Лесковца. Прва манифестација
одржана је 2017. године, када су студенти смера Менаџмента технологије хране и гастрономије у
центру града спремали мућкалицу за 4000 посетилаца. Том приликом утрошено је 350 кг меса, 150
кг лука и 250 кг парадајза и паприке, а припремљена мућкалица подељена је посетиоцима
манифестације. Неколико легенди је везано за настанак овог специјалитета, а најпознатија међу
њима каже да је овај специјалитет први пут направио пре пола века Миодраг Глигоријевић,
познатији као Драги Буре. По још живим савременицима овог мајстора роштиља, Драги Буре је
лесковачку мућкалицу спремио за Јосипа Броза Тита приликом боравка председника ондашње
Југославије у Каиру, а јело је направљено од остатака са роштиља, што значи да је настала сасвим
случајно, захваљујући умећу и машти овог изврсног роштиљ мајстора. Манифестација "Дани
лесковачке мућкалице" расте из године у годину и сада у припремању мућкалице поред ученика из
Академије струковних студија Јужна Србија са одсека за пословне студије из Лесковца учествују и
мајстори роштиља из познатих и реномираних лесковачких ресторана.
Фотографије манифестације

Поред претходно описних манифестација које су се издвојиле по свом значају и потенцијалу треба
напоменути и следеће манифестације: Сабор Николе Скобаљића у Вучју је нова перспективна
манифестација која се одржава у порти цркве Светог Јована у Вучју, испод Скобаљић града. Сабор је
посвећен једном од највећих српских средњовековних јунака кроз дружење, витешке борбе, научни и
забавни програм, традиционална спортска надметања са идејом да се историја овог краја прикаже на
савремен начин.
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Ликовна колонија Власина на обали Власинског језера, једна је од најстаријих у Србији, са традицијом
дугом 46 година. На колонији учествују афирмисани ликовни уметници из Србије и региона (12
учесника свих генерација), који афирмишу савремену ликовну продукцију. Кроз експресију и
комуникацију промовишу се савремене уметничке форме и изрази. До сада је учествовало преко
угледних 400 уметника, захваљујући којима је организатор Лесковачки културни центар формирао
збирку са око 620 уметничких дела. Уметник из школске клупе - Фестивал дечјег стваралаштва
организује Народна библиотека Лесковац под покровитељством Министарства културе и
информисања РС и града Лесковца. Овај фестивал подстиче креативност и стваралачку енергију код
деце и младих и подстиче машту и оригиналност. Применом модерне технологије подстичу се деца и
млади, да увиде и решавају проблеме на нови и другачији начин користећи књигу и читање као
незаобилазни елемент људског стваралаштва, образовања и културе. Овакви атрактивни садржаји
имају велики туристички потенцијал за град Лесковац, јер је “Уметник из школске клупе“ једини такве
врсте у региону. Парк науке Лесковац и Научни клуб Лесковац отворени су као резултат успешне
сарадње Центра за стручно усавршавање, Центра за промоцију науке и Града Лесковца. Замишљено је
да Парк науке и Научни клуб из годину у годину расту, као и интересовање посетилаца да науку пробају
и истраже на отвореном простору кроз игру и забаву. Велики број посетилаца свих старосних доба
сведочи о њиховој успешности. Научни клуб и Парк науке су места која окупљају школе, појединце, али
и породице које своје време проводе забавно и едукативно. Поред предавања, радионица, обука,
манифестација Научни клуб са Парком науке представља простор који свима омогућава да изађу из
затвореног простора и науку истраже додиром, оком, ухом или неким другим чулом. Пријатни
амбијент и гостољубиви сарадници само су један део ове научне приче која окупља све љубитеље
науке од најмлађих до оних који се науком баве професионално. Бројним пројектима и
манифестацијама као што су: Дани науке, Научни камион, Ноћ истраживача и Панађур науке,
пробуђено је интересовање за науку и отворена врата центра за најмлађе, ученике и студенте. Од
осталих манифестација и догађаја истиче се 10 km дуга „Грделичка регата“, која већ 10 година окупља
бројне учеснике из Грделице, Лесковца, Ниша, Власотинца, Предејана и других места Јужне Србије.
Старт регате је у Предејану, а циљ у Грделици. Од привредно-туристичких манифестација издваја се
неколико у Лесковцу и околним селима. У Душанову се одржавају „Дани јагоде“, у Липовици „Дани
вишње“, у Вучју „Дани воденице“, „Дани виљамове крушке“, у Печењевцу „Дани кромпира“, у
Брестовцу „Сајам традиционалних производа и рукотворина“, у Лакошници „Дани паприке“, а у самом
Лесковцу - такмичење у припреми ајвара.
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4.3 SWOT анализа
Заједничка SWOT анализа туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац подразумева
идентификацију и детаљну анализу ресурсне основе ових дестинација. У основи представља анализу
снага (енг. Strengts), слабости (енг. Weaknesses), шанси (енг. Opportunities) и претњи (енг. Threats).
Основни циљ ове анализе је да се уочене снаге развијају тако да се искористе шансе, да се слабе стране
што пре превазиђу или минимизирају, и да се претње из окружења предвиде, избегну или да се умањи
њихов негативан утицај. SWОТ анализа је усмерена на прикупљање података који су неопходни за
добро стратешко планирање. Она је предуслов за сам процес стратешког планирања и дефинисање
приоритета, циљева и развојних акције. SWОТ анализа је припремљена залагањем свих чланова
Заједничке радне групе за туризам и представља субјективно становиште заинтересованих страна о
факторима који утичу на развој туризма. У наредној табели приказана је заједничка SWOT анализа
посматраног подручја.
Табела 6. Заједничка SWOT анализа туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац

S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Богата и разноврсна историјска и културна
баштина.
Природне и културно -историјске локације и
атракције.
Фестивали и манифестације
Традиција и фолклор
Гастрономија
Учешће и подршка заједнице културним
догађајима
Близина
аеродрома
и
одлична
инфраструктурна повезаност
Разнолики спектар догађаја (прославе,
музичке свечаности и сл.)
Пријатно и љубазно особље у туризму
Понуда органске и здраве хране.
Безбедне и сигурне дестинације

O
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W

СНАГЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Постојећи портфолио манифестација и
фестивала
Развој партнерстава и интензивирање
прекограничне и транс граничне сарадње.
Интеграција културног туризма са осталим
туристичким атракцијама
Повезивање културних манифестација и
фестивала две дестинације.
Повезивање манифестација и фестивала са
осталим туристичким атракцијама.
Развој заједничких туристичких производа.
Повезивање културних манифестација и
фестивала две дестинације
Заједнички маркетинг и промоција
Обука туристичких актера из домена
менаџмента и маркетинга

Постојећа туристичка понуда је везана за
велике манифестације.
Недостатак смештајних капацитета у току
највећих фестивала ( Шопски Празник и
Роштиљијада).
Инфраструктурни изазови око догађаја већег
обима (комуналне услуге, такси превоз,
паркинг и сл.).
Мали број конкурентних туристичких
производа.
Неразвијена понуда осталих манифестација.
Недостатак заједничког производа и понуде.
Недостатак понуда за одмор и краћи боравак
туриста
Одсуство целогодишње туристичке понуде.
Недовољна хоризонтална и вертикална
повезаност туристичких актера
Неразвијен и слаб маркетинг.

T

МОГУЋНОСТИ

•
•

СЛАБОСТИ

Неодрживо
управљање
атракцијама.
COVID – 19 пандемија

ПРЕТЊЕ

туристичким

•

Слаба заинтересованост туриста за нове
туристичке производе

•

Одлазак обученог кадра из туризма и
угоститељства

•

Јака конкуренција других регионалних и
националних дестинација

•

Споро усвајање иновација и нових
комуникационих и маркетиншких алата.
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У претходној збирној табели су приказани елементи заједничке SWOT анализе са највећим утицајем
на даље формирање Заједничке Стратегије. Основни закључак изведене анализе ресурса и анализе
тржишта је да подручје има значајне предуслове за развој туризма, који се огледају у постојању бројних
културно- историјских споменика и значајних природних богатстава, а који у досадашњем развоју нису
на адекватан начин коришћени. Снаге на којима је могуће и потребно засновати даљи туристички
развој доминантно произлазе из њених просторних карактеристика и ресурсно-атракцијске основе.
Додатно, потребно је нагласити да снаге постоје и у неким елементима туристичког сектора, а посебно
је важно истаћи отвореност и гостољубивост подручја као врло значајну снагу за даљи туристички
развој. Упркос бројним ограничењима и факторима за развој који су наведени у слабостима, постоји
одређени број великих економских субјеката који имају амбиције и могућности за диверсификацију у
сектор туризма. Слабости су углавном повезане са елементима туристичке понуде, маркетинга и опште
конкурентности, односно улазним факторима неког будућег развоја. На страни прилика јасно се истиче
развој заједничких туристичких производа и повезивање манифестација и фестивала са осталим
туристичким атракцијама. Главна претња дугорочном развоју туризма повезана је са тренутним
моделом управљања туристичким атракцијама и присуство COVID – 19 пандемије. Остале претње су
везане за одлазак обученог кадра и усвајања и нових комуникационих и маркетиншких алата.
4.4 Анализа конкурентности
Конкурентност дестинације полази од концептуалног и интегрисаног приступа, где сваки следећи ниво
из претходног генерише сет вредности које се туристички валоризују и системски уобличавају у
туристичку понуду дестинације, која се пре свега својим квалитетом и одабраним маркетинг
средствима бори за што већу конкурентност на тржишту. Ниво конкурентности одређене дестинације
зависи од постојања и квалитета атракција, понуде додатих садржаја и елемента који пружају додатну
вредност туристима и посетиоцима. Политикама развоја и инструментима маркетинга и менаџмента у
туризму постиже се правилно усмеравање ка стварању јединственог идентитета и имиџа туристичке
дестинације, а постигнути развој дестинације одражава се и у задовољству туристе и његовој
перцепцији новостворене вредности туристичке дестинације. Конкурентна дестинација интегрише
скуп различитих фактора који заједничким деловањем обезбеђују задовољавање потреба туриста
(илустрација испод). Конкурентне дестинације представљају подручја са угодном, одговарајућом
атмосфером и услугама одговарајућег квалитета, где се локално становништво осећа угодно а туристи
добродошли.
Илустрација 9 Конкурента туристичка дестинација

▪
▪
▪
▪
▪

КЉУЧНИ РЕСУРСИ И
АТРАКЦИЈЕ
Клима
Култура и историја
Манифестације
Забава
Туристичка
инфраструктура

ПЛАНИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
▪
▪
▪
▪
▪

Стратегија
Позиционирање
Развој
Анализа конкуренције
Мониторинг/евалуација

КОНКУРЕНТА
ТУРИСТИЧКА
ДЕСТИНАЦИЈА
КВАЛИФИКАЦИОНИ ФАКТОРИ
▪
▪
▪
▪
▪

Локација
Безбедност и сигурност
Гостопримство и љубазност
Односи у оквиру дестинације
Свест и имиџ

ДЕСТИНАЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
▪
Маркетинг
▪
Финансије
▪
Организација
▪
Развој људских ресурса
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Туристичка дестинација представља сложен систем који захтева пажљиву анализу свеукупног
окружења, како екстерног тако и интерних компоненти, а у смислу успешног стратешког планирања.
Разматране карактеристике туристичке дестинације, пре свега бројност и разноврсност елемената
истичу значај њиховог усклађивања у смислу стварања додате вредности за туристе уз истовремено
обезбеђивање користи за локалну заједницу, као и одговарајућу одрживост развоја. Први корак ка
стратешкој оријентацији конкурентности туристичке дестинације односи се на анализу основних
елемента туристичке дестинације (илустрација испод). Други корак односи се анализу и избор
потенцијалних туристичких производа који су довољно атрактивни и имају реалне могућности за
будући развој. Могућност развоја поједине врсте туристичког производа одређене су односу на степен
атрактивности појединог туристичког производа и конкурентну способност туристичке дестинације за
поједини туристички производ.
Илустрација 10 Основни елементи туристичких дестинација

Атракције
Јавни и
приватни
садржаји и
услуге

Доступност

Атрактивност и
доживљај
Имиџ и
карактер

Цена

Људски
ресурси

Туристичка дестинација представља ланац, односно низ међусобно повезаних активности, које су
неопходне да би се створила и на тржишту понудила вредност супериорна у односу на конкурентску.
Неке од активности у оквиру ланца вредности су кључне за привлачење туриста и задовољавање
њихових потреба (смештајни капацитети, транспорт, изграђена атрактивност, организатори путовања,
путнички агенти и др.), друге имају улогу подршке (осигурање и финансијске активности везане за
туризам, образовне институције, медији, итд.). Приступ ланца вредности искоришћен је као средство
за анализу основних елемента туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац. Процена се базира на
ставовима и мишљењима учесника анкетног истраживања у оквиру дијагнозе вредносних ланца у
туризму. У овом истраживању учествовали су туристи, организатори путовања (тур-оператери и
путничке агенције), пружаоци услуге смештаја, угоститељи, пружаоци помоћних услуга, институције и
организацији за подршку. Они су оценом у распону од 1 до 5 (при чему је 1 најнижа а 5 највиша оцена)
оцењивали поједине аспекте туристичке понуде који чине елементе туристичке дестинације Елин
Пелин и Лесковац. Дистрибуција оцена основих елемента за обе дестинације је уједначена (наредни
графикон). Имиџ и амбијент су најбоље оцењени елементи, док је најниже оцењен вредност за новац,
односно цена услуга. Позитиван имиџ дестинације помаже буђењу свести и емоција у вези са
дестинацијом, тако да је он битан елемент за постизање конкуренте предности на тржишту.
Јединствени карактер или имиџ је неопходан за привлачење туриста у дестинацију.
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Није довољно имати само добре атракције, услуге и објекте уколико их потенцијални посетиоци нису
свесни. Заједнички имиџ туристичких дестинација Елин Пели Лесковац треба градити у будућности.
Разноврсна средства се могу користити за промоцију имиџа дестинације (нпр. оглашавање и
брендирање, туристички медији, електронски маркетинг). Цена услуга представља важан аспект
конкуренције дестинације у односу на друге дестинације. Фактори цене односе се на трошкове
превоза ка и од дестинације као и на трошкове на терену - смештај, атракције, исхрану и разгледање.
Графикон 3. Оцена елемента туристичке дестинације
Атракције
5,00
4,00

Цена

3,00

Садржаји и услуге

2,00
1,00
-

Имиџ

Доступност

Људски ресурси
Елин Пелин

Лесковац

Истраживање показује да је просечна потрошња туристе по дану за обе дестинације износи од 30 до
50 ЕУР. Просечни туриста у Елин Пелину троши за ноћење између 25 и 30 EUR, за храну издваја између
10 и 20 EUR док на сувенире троши између 1 и 5 EUR. Остала потрошња је практично маргинална. У
Лесковцу потрошња туристе по дану износи: ноћење 25 ЕУР по особи (нижа класа смештаја).
Ручак/вечера: 10-15 ЕУР по особи. Освежење и кафа 10 ЕУР по особи. Куповина сувенира 2-3 ЕУР по
особи. Остала потрошња 15 ЕУР по особи. За дестинације Елин Пелин и Лесковац је карактеристично
да 64% туристичке потрошње одлази на услуге смештаја и исхране, док је ван пансионска потрошња
16%. У овом сегменту се морају учинити напори да се туристичка потрошња повећа. Што се тиче
ценовне конкурентности у односу на окружење, може се сматрати да су обе дестинације конкурентне.
Општи утисак учесника истраживања (46,67%) је да су дестинације Елин Пелин и Лесковац делимично
атрактивне. Атрактивност обухвата комбинацију различитих елемената природне атрактивности
(клима, флора, фауна, географски положај, итд.) и друштвене атрактивности (културно-историјско
наслеђе, фолклор, мелос, гастрономија итд.). У погледу атрактивности најбоље су оцењени фестивали
и квалитет хране, односно гастрономија. Атракције представљају основни предуслов за обезбеђивање
места туристичке дестинације на тржишту. Одлука о туристичком кретању доноси се кад постоји
географски простор са природним или културним ресурсима који задовољавају одређене потребе
човека, када су ти ресурси активирани као атракција (објекти или догађаји који се могу видети и
посетити) и када потенцијални туриста има о томе сазнање. Туристичка дестинација Елин Пелин има
39 туристичких атракција. Туристички потенцијал града Лесковца чине 11 природних атракција, 20
историјских и културних атракција и 35 културних догађаја, прослава, фестивала и парада које се
организују годишње. Ову су компаративне предности туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац.
Основна разлика између компаративне предности и конкурентске предности туристичке дестинације
је у томе што се компаративна предност односи на расположиве ресурсе у дестинацији док се
конкурентска предност изражава у способности дестинације да током дужег раздобља ефикасно и
ефективно користи своје ресурсе, односно да привлачи туристе тако да повећава просперитет и опште
благостање дестинације. У том погледу кључни туристички актери морају уложити напоре да
активирају постојеће атракције у функцији развоја туризма.
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Туристичке дестинације Елин Пелин и Лесковац спадају у ред приступачних дестинација. Дестинације
Елин Пели и Лесковац су доступне великом броју људи друмским, ваздушним и железничким
саобраћајем. Приступачност подразумева и географску и економску дистанцу. У првом случају се
мисли на удаљеност/близину тржишта мерено километрима или дужином путовања, а у другом
случају на трошкове које тражња сноси да би доспела до дестинације. Приступачност, у овом случају,
подразумева и укупну развијеност саобраћајне инфраструктуре између тржишта и дестинације као и
квалитет и квантитет саобраћаја у самој дестинацији. Приступачност објекта за особе са инвалидитетом
је најмање оцењени параметар (наредна табела). Он указује на потребу усклађивања туристичких
садржаја како би услови за боравак били доступни свима.
Табела 7. Оцена елемента туристичке дестинације
Елемент туристичке
дестинације

Атракције

Јавни и приватни
садржаји и услуге

Доступност

Људски ресурси

Имиџ
Цена

Параметар оцењивања

Елин Пелин

Лесковац

Атрактивне природне локације
Културне и историјске атракције
Фестивали и друге манифестације
Квалитет хране и пића
Локална гастрономија
Туристичка инфраструктура (смештајни и угоститељски
објекти)
Туристичка сигнализација
Транспортна инфраструктура (путеви, паркинг)
Квалитет услуге
Забава и ноћни живот
Јавна опрема за спортске активности
Атракције за децу (игралишта, дечији паркови итд.)
Одношење смећа са туристичких локација
Приступачност
Доступност јавног превоза
Јавна опрема за спортске активности
Радно време објеката
Приступачност објекта за особе са инвалидитетом
Знање страних језика запослених у туризму
Љубазност становништва
Информативне услуге
Услуге водича
Углед
Гостољубивост
Безбедност
Вредност за новац

3,69
3,80
4,50
4,10
3,90

3,35
3,27
4,70
4,50
4,60

3,42

3,98

3,35
3,06
3,90
3,53
3,31
3,66
3,31
4,05
3,02
3,31
4,00
2,91
4,00
4,80
3,50
3,00
3,75
3,86
4,25
3,05

4,20
2,98
4,76
3,22
3,50
3,10
3,83
4,00
4,10
3,37
4,09
2,63
4,73
4,55
3,36
2,78
4,21
4,64
4,74
3,28

Инфраструктура подразумева споредне/допунске капацитете, опрему, системе и процесе и средства
неопходне за егзистенцију сваке дестинације. Ту су, на првом, месту комуникативни фактори, путеви,
аеродроми. Сви они туристичку дестинацију чине доступном туристима. Затим ту спадају и систем
здравствене заштите, сервисне услуге, јавне службе (полиција, ватрогасна служба) и сл. Са друге
стране, туристичка инфраструктура представља капацитете који се ослањају на инфраструктуру и
углавном су то изграђена средства која постоје управо због туристичке делатности. Њихова примарна
сврха је прихват и задовољење потреба и жеља туриста (хотели, кампови, ресторани, тематски
паркови, спортски терени итд.). Постоји низ услуга и објеката омогућују боравак посетилаца у оквиру
дестинација Елин Пелин и Лесковац. Ту спада основна инфраструктура као што су комуналне услуге,
јавни превоз и путеви, као и директне услуге посетиоцима као што су смештај, информације за
посетиоце, објекти за рекреацију, туристичке агенције, угоститељски и продајни објекти. Просечна
оцена постојеће туристичке инфраструктуре и објеката за обе дестинације износи 3,20. Према
резултатима истраживања од постојеће туристичке инфраструктуре испитаници су најбоље оценили
обим и доступност смештаја и угоститељских објеката.
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Приступачност објекта за особе са инвалидитетом као и постајање јавне опреме за спортске активности
добили су ниске оцене. Туризам је радно интензиван, а интеракција са локалним заједницама је важан
аспект туристичког искуства. Развој туризма у дестинацији зависи у великој мери од расположивих
туристичких ресурса, али за развој туризма је битно да постоји критична маса људи који поседују знања
за валоризацију тих ресурса. Обе дестинације имају становнике који су спремни за туризам и свесни су
користи и одговорности у вези са развојем туризма. У условима глобалних економских промена, многе
туристичке дестинације сусрећу се са интензивном конкуренцијом на свим пољима пословања. Како
би оствариле конкурентску предност, непрестано морају да траже нове начине да се диференцирају
на тржишту. Тежња за постизањем конкурентности, и то на дугорочно одрживој основи, се прожима
са тежњом за стварањем склада између разноврсних врста туризма. Једино на тој основи се може
говорити о ефективности развоја туристичке дестинације. Према ставовима анкетираних испитаника
фестивалски и културни туризам су доминанти облици туризма у Елин Пелину и Лесковцу (табела
испод).
Табела 8. Постојећи облици туризма
Врста туризма
Кулинарски туризам
Фестивалски туризам
Културни туризам
Пословни туризам
Туризам заснован на природи
Сеоски туризам
Рекреативни туризам
Еко туризам
Спортски и авантуристички туризам

Елин Пелин

Лесковац

Просек

Ранг

60,00%
80,00%
63,33%
50,00%
33,33%
13,33%
26,67%
20,00%
20,00%

71,74%
73,91%
41,30%
39,13%
36,96%
32,61%
2,17%
10,87%
4,35%

65,87%
76,96%
52,32%
44,57%
35,14%
22,97%
14,42%
15,43%
12,17%

2
1
3
4
5
6
8
7
9

Налазе истраживања потврдили су учесници фокус група који су партиципативним путем извршили
анализу атрактивности и конкурентности постојећих облика туризма. Резултати истраживања у виду
матрице (илустрације испод) показују су да су заједничке додирне тачке Елин Пелина и Лесковца
фестивали и фолклор уз гастрономију као зачин за стварање успешног туристичког производа.
Илустрација 11. Атрактивност и конкурентност постојећих облика туризма – Елин Пелин и Лесковац
Елин
Пелин

Лесковац

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Сеоски туризам

G

G

Рекреативни
туризам

H

H

Еко туризам

I

I

Спортски
и
авантуристички
туризам

Врсте туризма
Кулинарски
туризам
Фестивалски
туризам
Културни
туризам
Пословни
туризам
Туризам
заснован
природи

на

Процена тржишног потенцијала је изузетно важна са становишта прилагођавања туристичке понуде
крајњим купцима однос туристима. Да би успеле на тржишту на коме влада јака конкуренција,
дестинације морају да се фокусирају на врсте туризма који имају навешћу шансу за успех.
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Резултати истраживања у виду ставова туриста и организатора путовања показују да фестивалски
туризам има највећи тржишни потенција (графикон испод). Остале разматране врсте туризма имају
мањи потенција. Ове чињенице наведе на закључак да се приликом израде конкретног производа
морају комбиновати различити елементи појединих облика туризма.
Графикон 4. Процена тржишног потенцијала – Елин Пелин и Лесковац (%)
10
Фестивалски туризам

8

Атрактивност

82,50%

6
4

Кулинарски туризам Културни туризам
50,50%
48,25%
Пословни туризам

2

29,50%

0

2

4

6

8

10

Конкурентност

Валоризација тржишног потенцијала постојећих ресурса и атракција манифестује се у развој
туристичких производа. Избор производа који ће чинити заједничку понуду идентификован је током
истраживања и верификован је на фокус групама (илустрације испод). Према налазима истраживања
за Елин Пелин и Лесковац посебно су интересантне фестивалске и кулинарске туре. Ови потенцијали
производи су у директној вези са богатим културним животом Елин Пелина и лесковца као и бројним
манифестацијама које се на овим просторима организују. Манифестације су активности ограниченог
трајања, који промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог
догађаја и тиме стимулишу туристе да директно у њима учествују. Манифестације су врло специфичан
производ због тога што се одржавају у одређеним временским оквирима и имају необично јак утицај
на формирање имиџа о некој дестинацији. Манифестације које имају највећи утицај на репутацију Елин
Пелина је национални фестивал "Шопски Празник", а за Лесковац "Роштиљијада – фестивал роштиља".
Илустрација 12. Заједнички потенцијални туристички производи – Елин Пелин и Лесковац

Елин
Лесковац
Пелин

Туристички
производ
Фестивалске
туре

A

A

B

B

Кулинарске туре

C

C

Културно
тематске руте

D

D

Еко-туре

E

E

F

F

Авантуристичке
туре
МICE (Пословни
и
конгресни
туризам)
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Промене у туристичкој тражњи и кретањима на страни конкуренције опредељују туристичку
дестинацију да се усмери ка ефикаснијим и ефективнијим моделима управљања развојем туризма.
Због тога је потребно је посветити се развоју кроз креирање интегрисаног производа који ће у великој
подићи ниво квалитета опредељујући туристу да се не окрене ка алтернативним дестинацијама.
Међутим, важно је нагласити да развој таквог производа није једноставан и не подразумева само
процес пружања услуга у дестинацији већ и испоруку додатне вредности уз гаранцију квалитета у
целокупном ланцу вредности. Посебно је потребно обратити пажњу да окружење у којем ће туристи
провести одмор не буде угрожено, и развијати туристичке производе по принципу одрживости. То
значи да развој мора бити усклађен и планиран у складу са реалним могућностима. Осим тога, развој
мора бити у равнотежи са физичким, економским и социјалним елементима окружења, јер само на тај
начин обезбеђује дугорочну експлоатацију и употребу локалних потенцијала, а при томе и њихову
заштиту за следеће генерације. Приликом разматрања туристичких производа дестинација Елин Пелин
и Лесковац водило се рачуна о овим факторима. као и интеракцији између главних туристичких актера
(илустрација испод)
Илустрација 13. Туристички производ
Услужна делатност

Посетилац

Тур-оператори/
Путничке агенције

Маркетинг

Менаџмент ресурса

Туристички производ

Менаџмент посетилаца

Развој заједнице

Став посетилаца

Извор: Fennel, D., A. Ecotourism: An introduction, Routledge, London 1999.

На основу спроведених анализа атрактивности и конкурентности појединих туристичких производа,
могу се развити различити сценарији конкурентности за идентификовање туристичких производа
дестинације. Табела испод приказује постојеће и потенцијалне нове туристичке производе, које би
могли креирати самостално у склопу целокупне одрживе туристичке понуде дестинације или у склопу
туристичких програма и услуга одрживог значаја.
Табела 9. Врсте туризма и туристички производи – Елин Пелин и Лесковац
Врсте туризма
Фестивалски туризам
Туризам
боравка

кратког

Туристички производи
Фестивали
и
културне
прославе
Викенд одмор (Лесковачки
викенд и Шопски викенд)
привремене

Тематски
обиласци
(музеји, манастири )
Радионице
уметника
(сликари,
вајари,
књижевници)

Уметност и забава
Путеви
баштине
манастири,..)

културне
(цркве,

Културни туризам

Сталне
изложбе

Кружна путовања

Откривање културне баштине
(Фестивалске и кулинарске
туре)

Откривање
баштине

Пословни догађаји

Семинари

Изложбе

Голф

Стазе рекреације

Истраживање кањона

Пословни
туризам
(MICE)
Специјални интереси Рекреативни туризам

и

Културне приредбе и
концерти

Гастрономија

природне

Манастирске туре
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5. Заједничка Стратегија
Заједничка Стратегија комбинује се дугорочне перспективе развоја (визија, циљеви) и краткорочне
мере (акције/пројекти). Приступ се заснива на интегралним и заједничким интервенцијама у циљном
подручју. Ове интервенције произилазе из потреба које су идентификоване у SWOT и другим
анализама. Након анализе кључних области, Заједничка радна група за туризам је приступила
дефинисању стратешких праваца развоја туризма који су приказани у наставку.
5.1 Визија
Развојна визија представља пожељну и остварљиву слику будућности и њен задатак је да креира
позитивну синергију између локалног контекста (људи, насеља и туристичких производа) и глобалних
правила игре туристичке индустрије (стандарди, јачање људских ресурса / образовање, управљање
пословним субјектима, маркетинг итд.). Заједничка визија наглашава кључне пословне аспирације и
усмерена је пре свега на кључне интересне субјекте на локалном тржишту, како би на једноставан и
разумљив начин обезбедила оквир и мотивацију да се заједничким снагама и појединачним
деловањем ради на њеном остварењу. Заједничка визија развоја туристичких дестинација Елин Пелин
и Лесковац садржи концептуални и оперативни аспект. Концептуални аспект одговара на питање какав
би требао бити туризам. Оперативни аспект ставља акцент на емоције и причу коју треба испричати по
повратку са дестинације. Заједничка визија је дефинисана на радионицама стратешког планирања. Ова
визија обезбеђује шири стратешки оквир за чије остваривање је потребан дужи временски период и
она гласи:
Атрактивна туристичка дестинација са аутентичном фестивалском, гастрономском и туристичком
понудом за забаву и одмор
-Упознајте душу нашег краја и осетите топлину пријатељстваПриоритет
1. Развој заједничких туристичких производа

2. Заједнички маркетинг и промоција

Заједничка Стратегија је структурирана око два главна приоритета. Први развој заједничких
туристичких производа и други заједнички маркетинг и промоција. Избор туристичког производа
значајно усмерава стратешко развоја. Портфолио туристичких производа представља сумирање
целокупне туристичке понуде. Са једне стране даје приказ тренутног стања а са друге пружа
перспективе развоја самих производа и на крају дестинације. Дефинисање портфолија туристичких
производа има за циљ да створи конкурентску предност туристичких дестинација Елин Пелин и
Лесковац. Стварање препознатљивог имиџа путем заједничког маркетинга је други приоритет
Заједничке Стратегије. Да би био извор конкурентске предности, имиџ мора бити стабилан као би се
остварио дугорочан утицај на туристе у процесу доношења одлуке о куповини. Имиџ дестинације
састоји се из две повезане компоненте: опажљиве (спознајне) оцене, која се односи на знање и
веровања појединаца (туриста) и осећајне процене, која се односи на осећања појединаца према
конкретној дестинацији. Ове компоненте заједно стварају слику код туристе која је основ наредних
куповина и избора. Респектабилан имиџ и репутација обезбеђују креирање задовољства туриста,
њихово враћање дестинацији и ширење позитивних ставова. Степен сатисфакције туриста је
најважнији резултат имиџа дестинације и представља субјективну процену перципираног укупног
искуства у односу на очекивања. Тржишно позиционирање дестинација је слика дестинације у свести
гостију. У Заједничкој Стратегији жељено тржишно позиционирање се дефинише са намером да се
осигура његова повезаност са визијом и да обезбеди основа за елементе маркетиншког планирања.
Без обзира на процесе и пројекте који ће бити део Заједничке Стратегије, тржишно позиционирање се
увек у највећој мери заснива на елементима постојећег идентитета и ресурсним специфичностима.
70

5.2 Стратешки циљеви
Остваривање заједничке визије развоја заснива се на постизању развојних приоритета и циљева. Ови
циљеви омогућују стављање ресурса дестинација у функцију одрживог туристичког развоја. Они су
резултат намере да заједница и пре свега туристички актери да преузму потребне промене како би се
значајно унапредио квалитет туристичке понуде и привукли туристи. Приликом одређивања
приоритета и циљева водило се рачуна о дугорочним ефектима које оне имају на туристичке
дестинације Елин Пелин и Лесковац. Приоритети и циљеви Заједничке Стратегије генеришу
могућности за развој и унапређење територијалне и прекограничне сарадње. Приликом њихове
разраде поштовани су принципи одрживог развоја и принципи једнаких могућности у смислу родне
равноправности и различитих друштвених група у региону. Ово су уједно хоризонтални принципи и
заједнички пројекти воде рачуна и о овим аспектима развоја. За реализацију Заједничке Стратегије
одређена су три 3 стратешка циља који су приказани у илустрацији испод.
Илустрација 14. Веза између приоритета и стратешких циљева

Приоритет 1.
Развој заједничких
туристичких производа

Стратешки циљ
Унапређење
сарадње туристичких
актера путем развоја
заједничких
туристичких
производа

1.1

Приоритет 2.
Заједнички маркетинг
и промоција

Стратешки циљ

Усклађивање и
туристичке понуде
према захтевима
тржишта.

1.2

Стратешки циљ

2.1

Побољшати
промоцију
дестинација Елин
Пелин и Лесковац и
заједничких
туристичких
производа

Унапређење сарадње туристичких актера путем развоја заједничких туристичких производа:
Туристички производи нису независни и самостални сегменти, већ заступају целокупну туристичку
понуду дестинације, утичу на квалитет и разноликост понуде. Диференцирање туристичког производа
заснива се на истраживању и препознавању јединствених потреба туриста према дестинацији као
особеној географској и социо-културној регији. Туристи траже више аутентичних искустава на одмору
и многе компаније сада нуде туристима прилику да уживају у скривеним драгуљима паралелно са
традиционалним туристичким атракцијама Блогови, друштвене мреже и путовања су интересантан
начин да се открију скривена интересантна места са новим, аутентичним доживљајима и искуствима.
Такође неопходно је истаћи пораст посета најзначајнијим сегментима покретног (музеји, библиотеке,
архиви, галерије), непокретног (археолошки локалитети, урбана језгра, заштићене просторне
културно-историјске целине, споменици народног градитељства, фортификације, бојишта, стратишта)
и нематеријалног културног наслеђа. Пошто туристи очекују да им се понуди комплексан производ,
који укључује различите елементе (нпр. локалну храну, културолошке вредности. забаву итд.),
неопходна су улагања у развијање појединих заједничких туристичких производа. На тај начин ће
парцијални туристички производи постати квалитетнији, траженији и допринеће развоју јединственог
имиџа, привлачењу туриста, повећању туристичке потрошње и подстицају туриста на поновни
долазак.
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Процена ланца вредности открива да је сарадња између јавног и приватног сектора у целом ланцу
вредности туризма слаба. Потребно је обезбедити и ојачати сарадњу између јавног, приватног и
цивилног сектора путем развоја заједничких туристичких производа. То значи, укључити све
заинтересоване стране у туристичкој индустрији, као што су представници политичких и извршних
власти на различитим нивоима, националне туристичке власти, професионална удружења, власници и
менаџери туристичких компанија, невладине организације, локално становништво итд. Најважнији
задатак јавног сектора је осигурати одрживост развоја и осигурати правичну расподелу ресурса међу
учесницима. С друге стране, приватни сектор има задатак да афирмише туристичку дестинацију.
Синергија између ових сектора у будућности ће допринети развоју локалне економије, подизању
свести о животној средини, побољшању квалитета живота становника, оријентацији ка заједничком
циљу, стварању имиџа, заштити културно-историјског наслеђа , образовању, побољшање тржишне
позиције и конкурентности итд.
Усклађивање и туристичке понуде према захтевима тржишта: У основи туризма се налази жеља за
туристичким кретањем ка местима (дестинацијама/ одредиштима) која због специфичних
карактеристика привлаче туристе. Просечни туриста данашњице све је захтевнији. Он очекује увек
квалитетније туристичке услуге и по приступачној цени. Изразита мобилност становништва и
конкуренција утиче да ће путовања у будућности бити јефтинија (великим делом због смањења броја
дана боравка), краћа, али и интензивнија. Више ће се путовати ближе дому и више пута годишње.
Политика цена добија на значају. Цена за краћи боравак је нижа, али доживљај мора да буде
интензиван (што омогућава економски мотив понуђачу туристичких услуга). Данашњи туристи путују
сами или путују са својом породицом (различите генерације). Смањила се важност дестинације коју
ће посетити, што значи да нису више тако предани одређеној дестинацији као што је то био случај у
прошлости, већ увек траже нове прилике за нова сазнања што је проузроковано и све већом
информисаношћу туриста и конкуренцијом на страни понуде. Савремени начин живота, све већа
свесност о здравом начину живота и потреба да се побегне од свакодневног стреса утичу на пораст
потражње за циљним производима као што су краткотрајни одмор или забава. Услед недостатка
времена, да би поједноставили планирање туристичких путовања све више туриста се одлучује за
аранжмане који обезбеђују превоз, смештај, обилазак атракција, исхрану и све остале потребне
елементе за угодан одмор. У периоду климатских промена наставља се тренд враћања природи, што
утиче на повећање потражње за еколошким туристичким производима. Зато је аутентичност данас
много важнија за туристе него пре јер желе да осете дубљу емоционалну и културну повезаност са
људима и заједницом коју посећују.
Побољшати промоцију дестинација Елин Пелин и Лесковац и заједничких туристичких производа:
Маркетинг туристичких дестинација у новијем периоду доживљава велику трансформацију пословног
модела. Туризам постаје носилац привредних и друштвених порука у ширем контексту развоја
дестинације. Перцепције потрошача се формирају у зависности од идентитета дестинације и
маркетинга носилаца туристичке понуде. Развој и промоција туристичких производа су фактори за
стварање конкурентске позиције дестинација. За ово је потребно професионално вођење процеса и
пуна укљученост кључних интересних субјеката. Захваљујући раширености интернета омогућава се
размена мишљења и искустава међу потрошачима. Раширеност употребе Интернета и активна продаја
различитих агенција, тур оператера и појединих хотела преко Интернета омогућава потрошачима већу
слободу и флексибилност код квалитетног информисања и организовања сопственог путовања. У циљу
подизања управљачког капацитета потребно је применити нове методе маркетинга засноване на
коришћењу дигиталних технологија. Јавни и приватни сектор мора да побољша и унапреди важне
вештине и алате неопходне за нове изазове у маркетингу, продаји и дистрибуцији информација о
туризму дестинација Елин Пелин и Лесковац. Промотивне активности треба интензивирати на тржишта
збратимљених градова и градова у земљи и иностранству са којима Елин Пелин и Лесковац имају
привредну сарадњу.
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5.2.1 Туристички производи
Полазећи од захтева да глобално конкурисање различитих дестинација и/или производа у туризму
претпоставља поштовање минимума правила игре и стандарда развоја на глобалној сцени,
направљена је анализа за потенцијално интересантне производе које би туристичке дестинације Елин
Пелин и Лесковац могле комерцијализовати. Данас у свету постоји око 300 различитих туристичких
производа и искустава од којих се најмање 60 озбиљно маркетиншки комерцијализује. При томе, сваки
туристички производ представља заправо пословно подручје у коме долази до специфичне размене
вредности (искуства) за новац. Туристички производ је скуп међузависних компоненти који се у пракси
организује као посебни вредносни ланац (илустрација испод). При томе треба имати на уму чињеницу
да су некадашње велике летње годишње одморе, у трајању од 14 до 21 дан, заменили временски
краћи одмори, али на које се одлази више пута у години. За сваки од претпостављених будућих
туристичких производа пажња је усмерена на базичне дефиниције, на тржиште, типове клијената,
потенцијал и доминантне облике дистрибуције и комерцијализације.
Илустрација 15. Компоненте туристичког производа

Услуге
Туристички
доживљај

Туристичке
атракције

Инфраструктура

Додату вредност и софистицираност туристичке дестинације у великој мери одређује специјализација
понуде портфолија туристичких производа циљаних према одређеним тржишним сегментима. За
даљи процес планирања важно је идентификовати кључне производе за које ће се дестинација
специјализовати и са којима ће постати препознатљива на тржишту. Циљ је фокусирати понуду како би
се адекватно могли адресирати ресурси за испоруку туристичких производа / искустава на нивоу
квалитета најбољих светских дестинација. Развој туристичких производа је процес и темељи се на
постојећим природним и створеним ресурсима, али захтева њихово повезивање, интерпретацију и
унапређење. Модерни путник је у потрази за јединственим искуствима и током путовања остварује
своју жељу за новим искуствима, изазовима и упечатљивим сећањима. Већина туриста очекује да им
се гарантује исплативо и потпуно садржајем осмишљено време проведено на одмору. Ови туристи
уживају да деле своја искуства са одмора и вођени су идејом "напор ради одмора", комбинују посете
са више догађаја, прослава и активног одмора што нарочито укључује додатну корист по повратку кући
са новом вештинама као што су кување или сликарство. Зато је од изузетне важности да се приликом
развоја туристичких производа добро упознају кључни тржишни сегменти, њихове навике, потребе,
животни стил и жеље, па у складу са тиме вршити прилагођавање понуде и туристичких производа.
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Туристичке дестинације Елин Пелин и Лесковац нуде изузетне могућности за разноразне облике
туризма. Осим традиционалних облика, фестивалског и културног туризам, они имају потенцијал и за
мноштво алтернативних облика. На основу увида у ресурсе подручја, културно наслеђе и природна
богатства, туристички производи груписани су по појединим врстама туризма (илустрација испод).
Процес развоја туристичких производа треба да обезбеди остваривање циљева постављених
Заједничком Стратегијом. Очекује се да кроз повезивање производа са кључним тржиштима и циљним
сегментима обезбеди: 1) Лојалност гостију, који ће се у дестинацију враћати и који ће бити спремни
да препоруче дестинацију. 2) Препознатљивост дестинације, односно креирање имиџа, кроз пружање
аутентичних и најбољих доживљаја гостима.
Илустрација 16. Врсте туризма и туристички производи дестинација Елин Пелин и Лесковац

Фестивалски туризам
•
•
•

Туризам кратког боравка

Фестивали и културне
прославе
Гастрономија
Културне приредбе и
концерти

•

•

•

Викенд
одмор
(Лесковачки викенд и
Шопски викенд).
Тематски
обиласци
(музеји, манастири )

Заједничка
туристичка
понуда

Специјални интереси Рекреативни туризам
•
•
•

Стазе рекреације
Истраживање кањона
Голф

Пословни туризам (MICE)
•
•
•

Пословни догађаји
Семинари
Изложбе

Фестивалски туризам: Догађаји у виду културних прослава (фестивали, карневали, верске
манифестације, параде, историјске комеморације), уметности и забаве (концерти, остала јавна
извођења, изложбе, церемоније доделе награда) представљају унапред организована дешавања која
су способна да својим садржајима и квалитетом привуку посетиоце, независно од неких других
туристичких атракција које се налазе у близини места одржавања. Осим забаве и информисања, ови
догађаји промовишу различиту традицију, културу и обичаје народа и крајева једне земље, па самим
тим обезбеђују бројне доприносе заједници, кроз увећане посете туриста и њихову потрошњу. Догађај
је континуирана активност која се догађа једном годишње, а која промовише туризам одређене
дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, и потиче госте на директно учествовање
и укљученост. Фестивалски туризам одликује се динамиком и масовношћу и омогућава туристима
учешће у различитим формама традиционалних и савремених културних празника. То су фестивали
различитих врста уметности, аутентичних догађаја, укључујући и филмске, позоришне фестивале,
карневале, културне празнике, артистички доживљаје итд. У фестивалски туризам спадају и адаптације
познатих народних празника и празници специфичних националних, регионалних и локалних симбола.
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Да би постали део туристичке понуде неке дестинације, догађаји, по правилу, морају да привлаче
учеснике и/или посматраче који нису део локалне заједнице. Манифестације и фестивали су
специфични производи јер се одржавају само једном годишње и имају необично јак утицај на
креирање имиџа о некој дестинацији. Треба имати у виду да све развијене туристичке дестинације
веома интензивно раде на креирању целогодишњег календара различитих догађаја како би своју
понуду учиниле што атрактивнијом и у свим осталим месецима у години. Овакав догађај за туристе
представља обично треће или четврто путовање у години и траје, у просеку, од једног до три дана.
Манифестације су масовна догађања са пуно посетилаца, како локалних тако и њихових гостију из
других места. Фестивали су обично намењени одређеној циљној групи и обухватају мањи број
посетилаца. Главни мотив туристичких долазака је посета фестивалу (филм, музика, театар), или неком
пратећем догађају, који је блиско повезан са фестивалом. Код фестивалског туризма, пословни ефекти
се могу унапред калкулисати. Ту се не може говорити о сезонским осцилацијама промета (изузетак су
ванредне ситуације попут COVID-19 пандемије), будући да се све манифестације раније планирају. Циљ
организовања манифестација и фестивала је пре свега у промовисање културних, природних и људских
вредности и потенцијала. Такође отвара се могућност презентовања разноликости и аутентичности
одређеног краја, а са тиме се постиже диверсификација туристичке понуде. Постојећи фестивали и
манифестације имају велики утицај на имиџ туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац.
Гастрономски фестивал Лесковачка недеља роштиља потврђен је као један од главних кулинарских
догађаја у југоисточној Европи. Поред овог фестивала у последњих неколико година на значај добија и
фестивал "Дани Лесковачке Мућкалице". Традиционални фестивал фолклора "Дани Шопова" у
општини Елин Пелин представља један од веома популарних националних фестивала који се
организују у Бугарску. Сваке године велики број посетилаца ужива у магији овог фестивала, чији је
главни циљ прослава традиције и културне разноликости. Обе туристичке дестинације годишње
организују више десетина догађаја. Многи од ових догађаја су националног значаја имају потенцијал
за интензивнији пробој на тржишту региона. Такође пружају могућност за понуду додатних садржаја и
туристичких производа (кружна путовања, специјални интереси). Заједничка радна група за туризам
анализирала је фестивалски туризам и видела у њему највеће могућности за развој туристичких
дестинација Елин Пелин и Лесковац. Главни ставови ове радне групе приказани су у табели испод.
Табела 10. Стање и перспективе фестивалског туризма -Елин Пелин и Лесковац
Проблеми

•

•
•

•
•

Недостатак смештајних капацитета у
току највећих фестивала ( Шопски
Празника и Роштиљијада).
Одсуство целогодишње туристичке
понуде.
Туристичка понуда која је везана за
велике манифестације ( мали број
атрактивних фестивалских дана).
Неразвијена
понуда
осталих
манифестација.
Неразвијен
и
слаб
маркетинг
манифестација.

Могућности

•

•



•
•
•
•
•

Повезивање манифестација и стварање
новог
заједничког
туристичког
производа
Повезивање
манифестација
и
гастрономије
Креирање сталне понуде
Креирање
додатне
понуде
уз
манифестације
Понуде ван датума одржавања
манифестација
Заједнички
календар
и
мапа
манифестација
Заједнички маркетинг

Фестивалски туризам је последњих година све развијенији захваљујући све већој мобилности светског
становништва, и тренутној доступности информација. Фестивали утичу на продужење туристичке
сезоне или представљају врхунац исте, служе да ојачају колективни дух, сарадњу и прожимање
културних традиција. Туристи везани уз догађаје чине најширу популацију, при чему им посета
конкретном догађају представља или кратки одмор или трећи одмор у години. Старосна структура
туриста је од 18 до 55 година, при чему индивидуални гости имају од 18 до 25 година, групе од 25 до
35 година, а парови од 45 до 55 година.
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Главни мотив доласка је специфичан догађај, на којем учествују већ неколико година. Додатно их
мотивишу атракције, шопинг, гастрономија и ноћни живот. Траже добар однос вредности за новац
приликом одабира смештаја и превоза. Најчешће остају између три и пет дана. Главни извор
информација је Интернет. Истраживање ланца вредности у туризму показује да су заједничке додирне
тачке Елин Пелина и Лесковца фестивали и фолклор уз гастрономију као зачин за стварање успешног
туристичког производа. Елин Пелин и Лесковац организују догађаје и фестивале "за душу", чији су људи
гостољубиви, склони проводу, отворени и приступачни. Ови атрибути и хедонизам генерално су важан
елемент за будуће позиционирање дестинација Елин Пелин и Лесковац, као и за целокупни развој
туризма. Фестивали и догађаји су елементи традиције туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац.
При томе су они директно повезани са туризмом. Такође, догађаји привлаче стране посетиоце, који су
од велике важности за локалну заједницу. Као такве, туристичке манифестације представљају веома
значајан чинилац у везивању туриста за наведене дестинације. Идентификовани туристички производи
(табела испод) идеални су за даљи развој. Превасходно због високе конкурентности и атрактивности и
доносе врло високе стопе прихода.
Табела 11. Фестивалски туризам
Туристички производи
Тржиште
• Фестивали и културне прославе
• Циљна тржишта: домаће тржиште, земље
• Гастрономија
Европске уније, земље Источне Европе и
земље региона.
• Културне приредбе и концерти
Клијенти - туристи
Време
• Индивидуални гости
• Групе туриста
• Јун-Октобар
• Парови са и без деце
• Организовани гости (учесници догађаја)
Мотиви
Фактори успеха
• Реноме фестивала
• Могућност забаве и дружења
• Љубав према забави и култури
• Квалитетна гастрономија са обавезним
• Гастрономија
локалним и сезонским елементима
• Дружење и забава
• Љубазност становништва
• Релаксација
• Висок степен безбедности
• Упознавање нових људи
• Одговарајући смештајни капацитети
• Информисаност и промоција специфичне
понуде и туристичких производа дестинације
Туризам "кратког боравка": Представља вид туризма чији је циљ кратки "бег" од свакодневног живота
и који траје један викенд и служи за одмор и/или откривање нечег новог на неколико дана. Кратки
одмори базирани су на посети дестинацијама са специфичним производима и услугама у оквиру
туристичке понуде. Кратки одмор, обично траје између једног и четири дана и обухвата од 1 до 3
ноћења. Производ укључује више скупина производа, при чему било који од њих представља главни
мотив доласка појединог сегмента гостију на дестинацију. Гости на кратке одморе путују због културе,
хране, догађаја и манифестација, специјалних интереса, класичних одмора, уживања у природи и сл.
Кратки одмори постају популарни изван главних летњих сезона. Суочене са таквим трендом,
дестинације морају саме да креирају и гостима нуде занимљив садржај и туристички производ који је
могуће конзумирати унутар краћег времена боравка. Стога се посебан акценат ставља на активности
развоја туристичких производа, пре свега јачање привредних грана и ниша које су у функцији туризма.
У последњих неколико година, показују истраживања, да многи туристи планирају да истраже нове
дестинације. Више од трећине (35%) мисле да ће отићи на одмор у земље у којима никада нису били
раније. Туристи који воле да се држе опробаних и поузданих дестинација такође намеравају да пробају
нешто ново и скоро половина (48%) ће врло вероватно или готово сигурно да посете друго
одмаралиште или град у земљи у којој су већ били.
76

Један од индиректних начина повезивања локалних пружалаца услуга представља развој синергије
између гастрономије и кратког одмора. Гастрономија је све већи феномен, јер више од трећине
туристичке потрошње одлази на храну, наводи се у извештају Светске туристичке организације. 22%
Европљана, према подацима ЕУРОСТАТ-а, изјављује је да је главни разлог за одлазак на кратки одмор
културно искуство, које укључује кулинарство. Бугари на путовањима троше скоро 40% свог буџета
управо на гастрономске производе. Због тога, домаћа кухиња је важан фактор у погледу квалитета
одмора. Према истраживању Светске туристичке организације, преко 88% њених чланова верује да је
гастрономија стратешки елемент у дефинисању бренда и имиџа дестинације, а преко 67% каже да
њихова земља има свој гурмански бренд. Тржиште за ову врсту производа у Европи је изузетно
конкурентно. Процењује се да годишње више од 30 милиона Европљана путује на неки од облика
кратког одмора. Тржиште кратких одмора је подељено између организованих пакета (превоз, смештај)
и индивидуално организованог одмора. Због све већег броја ниско буџетних авио превозника који
чине све више европских дестинација доступнима, потенцијални туристи све више самостално
организују све аспекте путовања, од превоза, преко смештаја у хотелу као и осталих услуга у
дестинацији. У Западној Европи доминира самостално резервисање ове врсте путовања путем
Интернета јер су све језичке и културолошке разлике практично уклоњене. Током свог боравка гост
конзумира различите елементе истовремено, стога се из перспективе организовања и управљања
производом сви елементи посматрају заједно. Овакав тип производа се обично остварује преко
викенда, продужених викенда, празника и слично. Током свог боравка гост конзумира различите
елементе истовремено, стога се из перспективе организовања и управљања производом сви елементи
посматрају заједно. Овакав тип производа се обично остварује преко викенда, продужених викенда,
празника и слично. Овај туристички производ није сезонског карактера и врло је еластичан у односу на
цену. Главни клијенти кратких одмора су: парови који још нису засновали породицу, парови који имају
одраслу децу и млађе особе (између 15 и 25 година). Гости ову врсту путовања доминантно организују
преко интернета где прикупљају све потребне информације. Кратки одмори у Елин Пелину и Лесковцу
имају велики развојни потенцијал због добре позиције обе дестинације и све веће тржишне потражње
за овим одморима. Обе дестинације имају потребне ресурсе и атракције које је врло лако понудити
као саставни део пакета кратких одмора. На кратки рок, кратки одмори могу представљати први корак
према развоју осталих производа, као што су рурални туризам и кружна путовања. Рурални туризам у
форми Шопског/Лесковачког викенда представља синергетски потенцијал, посебно за град Лесковац".
На средњи и дуги рок, кратки одмори треба да се базирају на повећању квалитета производа и услуга
по интернационалним стандардима, пратећи диференцијацију и специјализацију туристичких
производа и услуга по међународним стандардима и повећања свеукупне вредности за клијенте.
Идентификовани туристички производи (табела испод) идеални су за даљи развој.
Табела 12. Туризам кратког боравка
Туристички производи
•
•
•

Викенд одмор (Лесковачки викенд и Шопски
викенд)
Тематски обиласци (музеји, манастири )
Уметност и забава

Тржиште
•

Циљна тржишта: земље региона и домаће
тржиште.

Клијенти - туристи

Време

•
•
•

Читава година: 52 викенда

Парови који још нису засновали породицу
Парови који имају одраслу децу
Млађе особе (између 15 и 25 година)

Мотиви

Фактори успеха

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Душевна релаксација и психички одмор
Повлачење из стресног живота
Промена околине
Тренд "успори животни ритам"
Потреба да се "напуне батерије"

Доступност и ажурност туристичких информација
Доступност основних и пратећих услуга
Вредност за новац
Обележеност и уређеност туристичких атракција
Очуваност идентитета и изворност дестинације
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Културни туризам: Култура представља социјални идентитет народа, сведочи о његовој историји и
степену развоја. Појам културна баштина и културни туризам се односе на туристички производ
заснован на наслеђу и култури. Културно наслеђе је много више од споменика и објеката који су
сачувани током векова. Културно наслеђе човечанства подразумева и живи израз и традицију коју
заједнице и групе у сваком делу света наслеђују од својих предака и преносе на наредне генерације.
Нематеријално културно наслеђе обезбеђује друштвеним заједницама и њиховим појединцима осећај
идентитета, помажући им да разумеју свет у коме живе и даје значење њиховим животима.
Материјални и нематеријални ресурси културног туризма дестинација Елин Пелин и Лесковац су: стари
занати, обичаји, традиција, народна ношња, народна веровања, плес (фолклор), народна песма,
различити фестивали, локалне манифестације, национална и локална храна и пиће, језички и културни
догађаји, позориште, филм, песнички и књижевни фестивали, изложбе, галерије, музеји, споменици,
археолошки предели и грађевине. Различите установе културе као што су културни центри (читалишта),
музеји, позоришта, као и разне манифестације локалног, регионалног и међународног значаја својим
садржајима доприносе укупном задовољству туриста и допуњују садржај њиховог боравка и
туристичког доживљаја. Један од значајних туристичких мотива везује се и за упознавање друштвених
вредности одређене земље, религије или места. Према Светској туристичкој организацији, 37% свих
туристичких путовања садрже културне елементе. Културни туризам је сложен производ и приликом
планирања развоја културног туризма, постоји потреба за његовом јасном дефиницијом и за
идентификовањем основних трендова које треба узети у обзир у овом процесу. Концептуално,
културни туризам се дефинише као путовање особа ван места пребивалишта са циљем прикупљања
нових искустава које укључују посете културно-историјским местима, музејима, галеријама, музичкосценским догађајима, фестивалима, местима сакралног наслеђа, креативним радионицама и
тематским рутама. Културни туризам бележи континуиране стопе раста. Према истраживањима
културни туризам износи чак 37% целокупног међународног туризма и расте по стопи од 15% годишње.
Културни туристи су образовани, траже искуство, посећују атракције које другим туристима нису
занимљиве, па се може рећи да је културни туризам тржиште у порасту. Са глобалним растом, расте
потражња за разним производима од посебног интереса, укључујући културни туризам. Такви
трендови су у великој мери резултат раста доступних прихода, нових и јефтинијих видова превоза и
повећања употребе информационо-комуникационих технологија. Међутим, поред прогноза раста
долазака и ноћења туриста, још је важније посматрати шта се дешава на пољу квалитативних трендова,
односно, пре свега у систему туристичких вредности потрошача који се одражава на њихову животни
стил уопште. Истовремено, понуда на дестинацијама се мења и налаже потребу за брзим
прилагођавањима. Социјалне, технолошке, економске, еколошке и политичке промене у друштву на
много начина утичу на развој туристичких производа и потрошње. Развој технологије омогућава
дестинацији модернизовање културне понуде и начина представљања историје, наслеђа и појединих
археолошких артефаката. Глобални тренд је прелазак класичних музеја у интерактивне и дигиталне
моделе презентовања (укључујући виртуелну стварност), као и отварање мањих центара за посетиоце
у којима су туристи главни учесници и креатори искуства. Туристи вођени културом у пракси се деле на
"културом мотивисане туристе" (културне производе конзумирају као део свог општег путовања) и на
"специфичне културне туристе" (долазе на дестинацију конкретно због одређених културних
елемената и производа). Ови туристи троше више по путовању и по дану од просечног туристе.
Углавном су високообразовани, са високим примањима и запослени су једнако и у јавном и приватном
сектору. Бирају дестинацију на бази познавања пре самог пута. Инспирисани су и мотивисани главном
атрактивношћу коју могу видети, доживети на изабраној дестинацији. Одлуке о путовању доносе на
основу ранијих искуства, препоруке родбине и пријатеља. Старосна група ових туриста је од 27 до 44
година. Истраживања показују да у Европи чак 42% свих туриста конзумира одређени културни
производ током свог општег путовања и боравка на дестинацији. Већина културних путовања (55%)
углавном је кратког трајања до 4 дана. Туристички производ типа путеви културне баштине (обилазак
црква и манастира) подиже свест о културном идентитету и уједно омогућава чување и унапређење
културног наслеђа ради. У културном туризму је од посебног значаја локална партиципација и локално
власништво због природе ресурса. Предности локалног учешћа огледа се у томе да чланови заједнице
имају право и прилику да одлучују о развоју културног туризма. Они су највише заинтересовани да
заштите своје природне и културне ресурсе, начин живота и локалну културу.
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Тиме се остварује очување културне разноликости и аутентичност туристичких дестинација. Осим тога
битан је и њихов утицај на обезбеђивање финансијске подршке заштити баштине из оствареног
прихода од туризма, односно одлучивање о адекватнијем усмеравању средстава између локалног и
националног нивоа управљања. Кључна компонента је партнерство јер је велики број актера
инволвиран у културни туризам. Ти актери укључују туристе, туристичку привреду (друштвену и
приватну), локалну заједницу, културне институције, институције заштите баштине и образовне
институције. Симбиоза културе и туризма и сарадња између осталих релевантних сектора доноси
заједничку корист. Културни туризам се појављује готово кроз све туристичке производе дестинација
Елин Пелин и Лесковац. Културни ресурси и туристички производи заједно чине целину. Само у
њиховој синергији долази се до квалитетног производа који испуњава захтеве тржишта и времена
(табела испод). Културни идентитет, гастрономија, музика, уметност као и начин живљења домаћина,
морају да постану одраз присне гостољубивости и посебности туристичке понуде дестинација Елин
Пелин и Лесковац. На тај начин ће туристички производи добити на значају и вредности за одређене
циљне групе и бити у складу са савременим трендовима и потребама гостију.
Табела 13. Културни туризам
Туристички производи
Тржиште
• Путеви културне баштине (цркве, манастири)
• Циљна тржишта: домаће тржиште, земље
• Сталне и привремене изложбе
Европске уније, земље Источне Европе и
• Радионице уметника (сликари, вајари,
земље региона.
књижевници)
Клијенти - туристи
Време
• Породице са децом
Читава година
• Парови
Мотиви
Фактори успеха
• Ширење духовних видика (верници)
• Информисаност о културним и забавним
• Љубав према култури и културним
догађајима
приредбама
• Интерпретација историјских и културних
• Доживљавање лепог
садржаја употребом модерне технологије.
• Опуштање
• Организација културних приредби ( сталне и
привремене
изложбе
и
уметничке
• Дружење са људима
радионице)
• Традиција
• Упознавање важних историјских догађаја (из • Разнолики типови смештаја
• Гостопримство људи и домаћина
књига и легенди)
• Тематски и едукативни путеви
• Посета црквама и манастирима
Кружна путовања: представљају важан туристички производ, а односе се на одморе који укључују
долазак туриста аутобусом, аутомобилом, возом или авионом и након тога обично започињу туру са
одређеном темом. Две основне врсте овог производа су кружне туре више земаља и кружне туре
унутар граница одређене земље. Већина тура има одређену тему и обично трају од три дана на више.
С обзиром на мале инфраструктурне промене које су потребне за лансирање овог производа, као и
изузетно велику базу потенцијалних корисника, овај производ представља велики развојни потенцијал
туризма дестинација Елин Пелин и Лесковац. Посебно стога што је уз међународне трендове и пласман
на глобалном тржишту он све више атрактиван и за регионална тржишта земаља Средње и Југоисточне
Европе. Већина тура траје од 2 до 3 ноћења, а продаје се кроз широку мрежу путничких и агенција на
подручју емитивних тржишта. Обично свака тура има неку своју тему. За дестинације Елин Пелин и
Лесковац су интересантне кружне туре задовољства где је главни мотив уживање без неке специјалне
теме и кружне туре сценографије главни је мотив упознавање и проучавање природних, историјских и
културолошких атракција. Према расположивим подацима туре задовољства и кружне туре
сценографије представљају 56,6% укупног обима кружних путовања. туристи претежно купују овај
облик одмора ради властитог уживања у крајолицима и друштву. Најчешће су већ користили ову врсту
производа у протекле две године и то на домаћем, као и на међународном тржишту. Воле уметност
(балет, опера), у потрази су за специјалним природним атракцијама.
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Њихови интереси се проширују и на шопинг и гастрономију (посебно на вина). Воле квалитетан
смештај, преферирају хотеле. Учествују у активностима на отвореном (пешачење, бициклизам,
посматрање птица, једрење, голф). С обзиром да се производ кружна путовања може брзо
комерцијализовати, од изузетне је важности постићи сагласност о избору и професионалној
организацији од 3 до 5 тура. Након тога их доступним каналима треба што пре промовисати и
дистрибуирати.
Табела 14. Кружна путовања
Туристички производи
Тржиште
• Откривање културне баштине (Фестивалске и
• Циљна тржишта: домаће тржиште, земље
кулинарске туре)
Европске уније, земље Источне Европе и
• Откривање природне баштине
земље региона.
• Манастирске туре
Клијенти - туристи
Време
• Групе људи
• Млађе особе
• Млађи парови без деце
• Март - Октобар
• Старији парови без деце
• Пензионери
Мотиви
Фактори успеха
• Уска сарадња са путничким агенцијама
• Уређене информацијске и комуникацијске
табле на терену и уређеност тематских
• Упознавање културне баштине и историје
путева.
подручја
• Уређени путеви до манастира и црква
• Нова сазнања
• Понуда излета и допунских активности
• Откривање и уживање
• Разнолики типови смештаја
• Гостопримство људи и домаћина
Пословни туризам (MICE): Производ пословног и MICE туризма односи се на путовања чији су главни
мотив пословни састанци, мотивациона /подстицајна путовања, конференције, пословни сајмови и
изложбе. Сама срж MICE-а као туристичког производа подразумева путовања пословних сегмената
потрошача изван њиховог уобичајеног места боравка. Осим пословно мотивисаних путовања,
потребно је разликовати елемент мотивација који се односи на запослене одређене организације који
путовање остварују као награду за рад, изградња тима (team building) или заједничко дружење и
умрежавање. Међународно тржиште пословних скупова може се поделити према неколико
различитих критеријума: број делегата, врста индустрије, сврха пословних састанака, организатор
скупа и остало. Један од најчешћих критеријума сегментације пословних скупова је критеријум
организатор скупа. Према том критерију ове догађаје можемо поделити на две главне групе: пословни
скупови и скупови асоцијација. Пословна догађања се организују у професионално развијеним
конгресним центрима, али и хотелима и универзитетским просторима и просторима културних
дешавања. По привредним секторима посматрано, највише пословних догађаја се одвија у
електроници, финансијама и транспорту. Индивидуална пословна путовања се разликују од осталих
облика, јер су организована за индивидуалне путнике и дестинација је позната и предодређена
захтевима посла. Ова путовања су повремена у пословном животу и често узимају форму групних
путовања. MICE производ има врло благу сезоналност где се највише преферирају велики састанци и
пословна догађања током маја и јуна, као и септембра и октобра. Највећи број пословних путовања
траје до три дана, а у ретким случајевима и до 7 дана. Главни мотиви пословних путовања укључују
продајне активности, образовање, корпоративне састанке, презентације/лансирање нових производа
и услуга, итд. Пословни туризам је високо профитабилан сегмент туристичке индустрије и састоји се од
свих путовања повезаних са путовањима запослених или пословним интересима.
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Пословни туристи троше више, не само на хотеле и ресторане, већ чак и на забавне активности попут
посета малопродаји и локалним атракцијама попут музеја и позоришта. У ствари, утврђено је да троше
три пута више од просечног слободног туриста. Број пословних и MICE гостију непрестано расте у
складу са глобализацијом и укључивањем нових тржишта у интересну сферу великих корпорација.
Циљне групе су корпоративни пословни гости, индивидуални пословни гости, владе, државне агенције,
регионалне и глобалне агенције, авио посаде итд. Просечан пословни гост стар је између 25-55 година,
претежно мушког пола, долази из урбане средине, користи авион или аутомобил као превозно
средство, резервише смештај путем Интернета, одседа у хотелима више и високе класе. По
професионалном статусу су директори, власници, слободна занимања или средњи менаџмент,
радници, пред радници, запослени и приправници. Трендови MICE тржишта су стабилни са високим
приходом по клијенту. За туристичке дестинације Елин Пелин и Лесковац, на средњи рок производ
пословног и MICE туризма треба првенствено промовисати на домаћем и донекле на регионалном
тржишту. Поспешивање развоја овог производа је неопходно, јер он има позитиван утицај на
продужавање боравка пословних гостију и упознавање дестинације, а тиме и на додатни развој
осталих производа, као што су кружне туре и краткотрајни одмори.
Табела 15. Пословни туризам (MICE)
Туристички производи
• Пословни догађаји
• Семинари
• Изложбе
Клијенти - туристи
• Организовани пословни гости.
• Индивидуални пословни гости.
• Представници
професионалних
организација и удружења.
Мотиви

•
•
•
•

Тржиште
•

Циљна тржишта: домаће тржиште и земље
региона

Време
•

Април-Новембар

Фактори успеха
• Уређено окружење и добар углед и
позиционирање дестинације.
• Богата понуда додатних садржаја (клубови,
ресторани, манифестације и слично).
Образовање и обука
• Организација специјалних програма са
Награда запосленима и мотивисање
повезивањем
различитих
туристичких
производа за подстицање такве врсте
Промена окружења
наградних пословних путовања.
Учествовање на стручним и пословним
• Сарадња
са организаторима наградних
сусретима
путовања.
• Квалитетна смештајна понуда и опрема за
организацију конгреса, конференција и
семинара.

Туризам специјалних интереса: уско је повезано са појединим, специјалним интересовањима гостију
(нише) који долазе на дестинацију. Туристи постају све захтевнији и искуснији, па расте и тражња за
необичним и нестандардним производима. Гости углавном путују због неког посебног интереса, како
би у њему уживали, било да је то хоби, физичка активност, занимање за одређену тему или
дестинацију. При томе туристи очекују доживљај и узбуђења, или пак мир, при чему се првенствено
тестирају способности у одређеној активности. Таква су путовања углавном индивидуална или у
мањим групама, а гости су искуснији и захтевнији. Све већа тражња за производима специјалних
интереса и континуирано се врши притисак на проширење дестинација и броја тржишних ниша у
склопу овог производа. Посебни интереси су све више у понуди великих агената и тур-оператора.
Посебни интереси су производ који омогућује добро позиционирање дестинације.
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За дестинације Елин Пели и Лесковац су најинтересантније стазе рекреације и здравља око језера
Огњаново Елин Пелин и дуж клисуре Вучјанке Лесковац. Истраживање кањона Вучјанке представља
већ постојећи туристички производ под називом обилазак кањона Вучјанке (енг. Vučjanka Canyon Tour).
У Елин Пелину постоји голф терен "Света Софија". Голф терен се налази у селу Равно Поле и простире
се на површини од 526,32 ha. Терен нуди јединствену комбинацију модерног голф терена, модерног
ресторана и бање. Голф терен је прво сертификовано игралиште у Бугарској са званичном оценом
Европске голф асоцијације. Ово је изузетан ресурс дестинације Елин Пелин. Туристички голф
представља укључивање туриста у неки облик контакта са голфом као спортом (нпр. одлазак на научну
конференцију са презентацијом голфа на дестинацији). Голф терени су саставни део туристичке понуде
свих развијених земаља. Искуства земаља са развијеном голф понудом, посебно оних које имају
прилику да играју током целе године због повољних климатских услова, показују да је потражња за
овим спортом највећа ван сезоне, а релативно ниска у сезони (јул-август). Оваква врста потражње
значајно утиче на продужење туристичке сезоне. Према подацима Европског удружења за голф, у
Европи постоји око 6800 голф терена и 4,2 милиона регистрованих играча голфа. Али познато је да у
многим европским земљама постоји веома велики број не регистрованих играча. Процењује се да
данас у Европи има око 8 милиона играча голфа. Најважније рецептивне дестинације су Шпанија,
Португал, Турска, Француска, Шкотска, Ирска, Италија и Кипар. Постоје различите летње и зимске
дестинације. Лети су најпосећенија Шкотска и Ирска. У летњим месецима Немци и Скандинавци често
путују унутар земље, углавном по краткорочним аранжманима. Немци лети посећују Аустрију. Зимске
дестинације су углавном Шпанија и Португал (60% долазака), затим Француска, Италија, Турска и
Кипар. Голф аранжмани су најчешћи од марта до маја и у октобру и новембру. Основне карактеристике
европских играча голфа су следеће:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Већина ове популација је старости између 40 и 60 година;
У зависности од земље из које долазе, 50-70% су мушкарци (господа), 10-40% жене (даме), 10-30%
деце (јуниори);
Путују у малим групама, најчешће са голф пријатељима и/или са члановима;
Желе да буду смештени у хотелима, апартманима или вилама, виших категорија (4 до 5 звездица
или луксузне категорије);
Дају предност смештају поред игралишта, са пожељним трансферима до 30 минута вожње;
55% играча голфа углавном бира аранжмане од 7 дана;
25% играча голфа одлази на продужене викенде неколико пута годишње;
20% играча голфа иде на удаљеније дестинације, на путовања од 8 дана или више;
За седам дана желе да одиграју 4 до 6 рунди на 3 до 5 терена.

Играчи голфа дневно у просеку потроше између 150 и 200 ЕУР, а у квалитетнијим одмаралиштима и до
250 ЕУР. Најчешћи су то су седмодневни, аранжмани чије су цене око 1500 ЕУР, док се за викенд цене
аранжмани крећу од 300 до 600 ЕУР, у зависности од врсте превоза и удаљености до одредишта. Цене
дужих аранжмана су обично од 2.000 до 5.000 ЕУР. Резервације се најчешће обављају телефоном (46%),
путем интернета (32%) или у агенцији (22%), 50% резервација се врши 1 до 6 месеци пре путовања, 40%
дуже од 6 месеци (обично групна путовања) и 10% у року од месец дана. Данас се све више пажње
посвећује се еколошкој одрживости голф терена. Побољшано је управљање теренима, посебно у
коришћењу воде, ђубрива и пестицида. Вода потребна за наводњавање се обезбеђује искључиво из
извора који не угрожавају водоснабдевање. Овоме доприносе врхунски дренажни системи. Исто важи
и за софистициране системе за заливање који уштеде пуно воде и максимално је користе. Развијене су
нове врсте трава које не захтевају велике количине воде. Голф клуб у Елин Пелину има академију за
голф, која укључује полигон за вожњу, симулаторе тренинга, курс за обуку са 2 рупе, видео системе за
рачунарску анализу итд. Академија за голф организује курс основне обуке под називом " Зелена карта".
Овај курс траје 12 часова, након чега полазник добија могућност да игра голф са другим играчима и
има могућност играња на свим осталим голф теренима. Поред голф терена изграђена је бања која
укључује финску и биљну сауну, парно купатило, туш за уживање, ледену собу, простор за опуштање,
теретану и базен.
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5.2.2 Маркетинг
Маркетинг у туризму се суштински разликује од маркетинга других врста производа и то на три важна
начина: 1) туризам је превасходно услужна делатност, где су услуге неопипљиве и где је теже спровести
контролу квалитета и оцену искуства. 2) Уместо да се производ приближи потрошачу, потрошач мора
да путује до производа или ресурса и 3) људи обично учествују и присуствују више него једној
активности приликом свог путовања. Маркетинг активности на нивоу туристичке дестинације имају за
циљ да подрже основне елементе дестинације како би потенцијални туристи били привучени да
посете дестинацију, као и да користе услуге у оквиру дестинације, које обезбеђују да очекивања
посетилаца/туриста буду испуњена у оквиру саме дестинације. Потребно је да се створи свест о
дестинацији, да се изгради снажан и препознатљив бренд као и да се постигне сарадња у промоцији и
продаји дестинације. Наведено треба да доведе до раста броја долазака и ноћења гостију током читаве
године, односно до раста стопе заузетости смештајних капацитета. Позиционирање и брендирање
представљају полазне тачке имају изузетан значај за дугорочан положај и развој туристичке
дестинације. Позиционирати Елин Пелин и Лесковац као туристичку дестинације на домаћем и
иностраном тржишту је главни задатак маркетинг активности. Тржишно позиционирање дестинација
је слика дестинације у свести гостију. У стратешким документима жељено тржишно позиционирање се
дефинише са намером да се осигура његова повезаност са визијом и да обезбеди основа за елементе
маркетиншког планирања. Тржишно позиционирање се увек и у највећој мери заснива на елементима
постојећег идентитета и ресурсним специфичностима. Развој туризма и повећање конкурентности
туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац је у директној корелацији са бројем туриста и
оствареним туристичким прометом. С обзиром на циклично кретање броја туриста последњих
деценија, повећање броја иностраних и домаћих туриста је важан маркетинг циљ, а чије остварење
захтева дизајнирање маркетинг активности и њихово усмеравање ка генерисању тражње за кључним
туристичким производима. Имајући у виду став пословног сектора да су маркетинг активности један
од разлога неповољне климе за пословање на туристичком тржишту, унапређење маркетинг
менаџмента туристичке дестинације представља један од маркетинг циљева. Дестинације Елин Пелин
и Лесковац могу задовољи потребе различитих тржишних сегмената (туриста) и изнад свог тренутног
профила просечног госта. То је могуће захваљујући богатим културним и природним ресурсима, њеној
мултикултуралности, начину живота, географском положају у близини великих тржишта и једноставној
доступности. Заједничким напором потребно је да се дестинација Елин Пелин и Лесковац позиционира
као дестинација кратких одмора заснована на фестивалима, гастрономији и осталим пословним и
садржајима. Ове акције се реализују кроз стратешке задатке, подељене у три међусобно повезане
целине: Маркетиншка инфраструктура, маркетиншка комуникација и систем продаје и
комерцијализације. Ови стратешки задаци су додатно разрађени кроз иницијативе различитог
приоритета. Заједно чине маркетинг акције које је у функцији заједничке визије и стратешких циљева.
Развој маркетиншке инфраструктуре: суштински ради се о поступку креирања жељене слике (имиџа)
туристичких дестинација Елин Пелин и Лесковац, односно дефинисања њеног конкурентског
идентитета. Имиџ представља важну дистинктивну способност дестинације, односно суштину њене
вредности коју је менаџмент успео да искористи за стварање повољне тржишне позиције. Резултат је
перцепција постојећих и потенцијалних посетилаца о користима и искуствима које дестинација пружа
у поређењу са конкурентским дестинацијама. Респектабилан имиџ и репутација обезбеђују креирање
задовољства туриста, њихово враћање дестинацији, ширење позитивних ставова на нове производе и
марке, на постојећим и новим тржиштима. Степен сатисфакције туриста је најважнији резултат имиџа
дестинације и представља субјективну процену перципираног укупног искуства у односу на очекивања
и перцепције о карактеристикама једне дестинације. Туристи перципирају сваку дестинацију као бренд
састављену од бројних производа и услуга. Њихове иницијалне перцепције о дестинацији формирају
се на основу претходног искуства, усмене пропаганде (информација других туриста) и комерцијалних
извора. Имиџ дестинације састоји се из две повезане компоненте: опажљиве (спознајне) оцене, која
се односи на знање и веровања појединаца (туриста) и осећајне процене, која се односи на осећања
појединаца према конкретној дестинацији. Ове компоненте заједно стварају слику код туристе која је
основ наредних куповина и избора.
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Перцепције потрошача се формирају у зависности од идентитета дестинације и маркетинг стратегија
носилаца туристичке понуде. Дестинације Елин Пелин и Лесковац нуде различите доживљаје који
требају бити структурирани на начин да тржишту омогуће лакше позиционирање Елин Пелина и
Лесковац као туристичке дестинације. Туристички производи морају бити лако препознатљиви са
особеним идентитетом (нови лого, име марке, слоган). Нови бренд мора бити схваћен као највећа
могућа вредност за понуђену цену. Вредност бренда произлази из перцепције потрошача, на начин да
се развије перцепција о Елин Пелину и Лесковцу као туристичким дестинацијама доброг квалитета и
вредности. Квалитет и вредност се достижу координисаном промоцијом, добром презентацијом
културних и историјских атракција и заштитом околине. Будући бренд мора да представља јединствени
сет искуства, осећаја, користи и слика којима се ствара тржишна препознатљивост и веза с гостима. Он
мора да се јасно диференцира од конкурената и уз развијен систем вредности мора да и м а разрађен
визуелни идентитет. Једном када се бренд креира потребно је њиме професионално управљати,
обезбедити конзистентну комуникацију и тон комуникације, правилну примену бренда и визуелних
стандарда према дефинисаним критеријумима. Потребно је ревидирати постојеће материјале и
идентификовати постоје ли садржајна преклапања материјала између појединих градова, општина и
дестинација. Потребно је све материјале међусобно ускладити (визуелно, садржајно и информативно),
а поштујући ново креиране брендове и њихову примену. Потребно је централизовати све материјале
за које то има смисла, јер промовишу сличне ресурсе, атракције, или производе. Ревизијом је потребно
да се утврде типови публикација које је потребно одбацити и оне које треба задржати и унапређивати.
Након спроведене ревизије потребно је утврдити захтеве за новим типовима штампаних материјала.
Неки од њих могу бити каталози, брошуре или водичи (вино и гастрономија, догађаји, култура, кратки
одмор, итд.). Web страница је први контакт потенцијалног госта са дестинацијом и прилика за
инспирисање и информисање сваког посетиоца. Садржај добре туристичке странице мора бити
релевантан, информативан и актуелан, а истовремено је важан и облик у ком се презентује. Заједничка
Web страница мора да буде интерактивна, визуелно прегледна и интуитивна, мора да обезбеде лакоћу
кретања кроз структуру и садржај, као и да подрже приступ и са мобилних уређаја. Страница мора да
буде централно место инспирисања и пружања свих релевантних информација као и место са ког
касније, зависно од интересовања, гост може да оде на друге, повезане Интернет странице пружалаца
услуга, атракција и активно присуство на друштвеним мрежама. Уз популарну и свеприсутну Facebook
страницу, потребно је госте инспирисати сликама и видео садржајем. Instagram профил и YоuTube
канал су два најприкладнија модела инспирисања у том погледу. Друштвене мреже су канали
информисања, креирања садржаја и ангажовања корисника. Омогућавају брзу и персонализовану
комуникацију, али и спровођење конкретних маркетиншких кампања. Комуникација путем
друштвених мрежа мора бити константна, инспиративна, релевантна и да подстиче ангажовање
гостију и дељење садржаја. У сврху креирања садржаја потребно је покренути блог који ће бити
основно место инспирације. Блог пишу и уређују локални становници, а пишу о различитим темама на
занимљив, иновативан, креативан и забаван начин. Блог пружа све релевантне податке који стварају
свест о дестинацији, инспиришу госте и код њих стварају жељу да дестинацију и посете. Садржај се
уједно може користити и делити преко друштвених мрежа чиме се повећава видљивост и тржишни
опсег. Потребно је створити атрактивну базу мултимедијалних садржаја туристичких дестинација Елин
Пелин и Лесковац. При том је важно водити рачуна о бренду и његовим атрибутима, о туристичким
атракцијама, производима и доживљајима регије. Мултимедијални садржај не треба да буде само
приказ понуде и сценографије, већ мора да евоцира емоције и доживљаје. Наведену базу је неопходно
константно обогаћивати, као и користити је у промоцији појединачних дестинација.
Развој маркетиншке комуникације: Како би се могућност грешке смањила, важно је дефинисати која
су тржишта са највећим потенцијалом за тренутни и будући портфолио туристичких производа
дестинација Елин Пелин и Лесковац.. Циљ је да се ближе упознају навике и потребе туриста са кључних
тржишта, што ће утицати на промену просечног профила госта тако да обе дестинације почну да
привлачи госте који доносе више приходе. Прикупљањем релевантних и свежих квантитативних и
квалитативних информација о туризму обе дестинације (карактеристике тражње и понуде,
конкуренција, посредници, перцепција гостију, испитивање имиџа, итд.), као и осталих информација
важних за развој и промоцију туризма у целини и / или појединих производа, побољшава се сопствени
информациони систем.
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За ову сврху неопходна је стална комуникација и сарадња кључних туристичких актера дестинација
Елин Пелин и Лесковац. Обе дестинације имају јаку потребу за израду професионалне стратегије
комуникација и тактике везане за циљне сегменте и стратешка тржишта. Тренутно дестинацијама
недостаје препознатљивост и свест о дестинацији изван оквира региона и националног оквира. У
наредном периоду је потребно професионално управљати односима са јавношћу на стратешким и
приоритетним тржиштима како би се створила свест и утицало на имиџ дестинације. Овде је потребно
фокусирати се на новинаре који покривају опште, али и специјализоване теме у вези за дефинисаним
туристичким производима. Потребно је обезбедити да се шаљу доследне поруке и да се имиџ повезује
са већ познатим брендовима. Посебна пажња мора да се стави на контролу и униформност online
садржаја (блогови, мултимедијални садржај, друштвене мреже и др.), као и на питања везана за
догађаје (њихова интернационализација и правовремена промоција) и понуду производа
(препознатљивост, диференцирање).
Развој система продаје и комерцијале: Туристичке дестинације којима се успешно управља привлаче
будуће инвеститоре, и својим развојем унапређују имиџ дестинације, а тиме и квалитет живота за
локално становништво. Туристичко подручје Елин Пелин и Лесковац а има потребу за подршком и
полугама за активно управљање туризмом на одржив и конкурентан начин. Процес изналажења
оптималног модела управљања туристичким дестинацијама Елин Пелин и Лесковац подразумевао би
колаборативан приступ свих кључних инволвираних субјеката приватног и јавног сектора везаних за
развој туризма обе дестинације. Заједничка радна група за туризам основана кроз пројект Магија
Синергије може послужити као полазна тачка за развој дестинацијске менаџмент организације. Сврха
ове организације је да помаже туристима и посредницима у разумевању дестинације, атракција
дестинације као и у посредовању према коначним пружаоцима производа и услуга. Послови састанци
(B2B) између различитих учесника туристичког ланаца вредности су изузетна прилика за развијање
свести о понуди дестинације. Заједно са туристичким чиниоцима је могуће наступати на сајмовима од
интереса са јасним планом и циљевима. Потребно је да се заједнички припреми сајамски наступ и да
се увере пословни партнери у иностранству о кључним атрибутима туристичке дестинације и о
професионалној пословној култури локалних партнера. Пожељно је да се креирају се атрактивне
понуде излета, односно тестирање туристичких производа а које се нуде агенцијама и туроператорима.
Табела 16. Преглед маркетинг акција
Подручје деловања
Маркетиншка
инфраструктура

Систем продаје и
комерцијализације

Систем комуникације

Интерни маркетинг

Акција
Креирање марке и стварање имиџа
Изградња база података
Банка фотографија и филмова
Развој заједничког интернет портала
Туристички сајмови
Директни маркетинг
Продајни приручник
Путовања и туре упознавања за новинаре и организаторе путовања
Промотивни производи
Радионице "Истражите Елин Пелин и Лесковац"
Публикације
Публицитет - оглашавање
Промоциони пакет
Промотивни каталог
Програм или водич за догађаја
Семинари за развој производа и пакета
Увођење организације и мониторинг
Интерна промоција
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5.3 Акциони план
Акциони план је круна целог процеса планирања одрживог развоја туризма у оквиру дестинација Елин
Пелин и Лесковац. Овај план представља путоказ динамике, кључних задатака и одговорности
појединих актера укључених у припреми и реализацији Заједничке Стратегије. Акциони план
представља корак напред у разради стратешких опредељења утврђених Заједничком Стратегијом.
Овакав приступ је неопходан, како би се јасно сагледали путеви остваривања стратешких циљева.
Акциони план представља одраз исказаних потреба и намера кључних актера развоја туризма који су
учествовали у његовој изради. Акциони план које је приказан у наредној табели резултат је рада и
ангажовања Заједничке радне групе за туризам.
Табела 17. Акциони план
Носилац
пројекта и
Партнери

Време/Период

Извор
финансирања

Буџет пројекта
(ЕУР)

Индикатор

Заједничка
радна групе
за туризам

2021-2026

Општина Елин
Пелин
Град Лесковац
ТОЛ

/

Број одржаних
састанака

Општина
Елин Пелин
ТОЛ

2021-2026

Општина Елин
Пелин
ТОЛ

/

Број туриста/
посетилаца

ТОЛ
Општина
Елин Пелин

2021-2026

ТОЛ
Општина Елин
Пелин

1.1.4

Смањити
сезоналност
туризма
и
развијати
целогодишњи туризам:
Туристички
производ:
Лесковачки викенд

Организатори
путовања

2021-2026

Заједнички
доступни ЕУ
фондови

20000

Број туриста

1.1.5

Смањити
сезоналност
туризма
и
развијати
целогодишњи туризам:
Туристички
производ:
Шопски викенд

Организатори
путовања

2021-2026

Заједнички
доступни ЕУ
фондови

20000

Број туриста

№

Пројект/ Акција

1

Приоритет 1. Развој
заједничких туристичких
производа

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Стратешки
циљ
1.1:
Унапређење
сарадње
туристичких
актера
путем
развоја
заједничких туристичких
производа
Подршка
узајамном
учењу,
успостављању
мреже и ширење и
промовисање
добре
праксе и методологије у
области
одрживог
туризма
Годишњи
састанци
Заједничке
радне групе за туризам
Експлоатација синергије
повезивање фестивала:
Организација
гастрономског фестивала
"Лесковачки роштиљ" у
Елин Пелину
Експлоатација синергије
повезивање фестивала:
Организација фестивала
"Шопски дан фолклора" у
Лесковцу.

Број туриста/
посетилаца
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№

Пројект/ Акција

1.2

Стратешки
циљ
1.2:
Усклађивање
и
туристичке понуде према
захтевима тржишта

1.2.1

Креирање
заједничких
туристичких производа Путевима традиције

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Креирање
заједничких
туристичких производа Дани спрже
Стручно
образовање,
усавршавање вештина у
угоститељству и туризму.
Завршетак изградње и
стављање у функцију
стаза здравља око језера
Огњаново и дуж клисуре
Вучјанке.

2

Приоритет 2. Заједнички
маркетинг и промоција

2.1

Стратешки
циљ:
2.1
Побољшати промоцију
дестинација Елин Пелин
и Лесковац и заједничких
туристичких производа и
Лесковац

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Развој
заједничке
маркетинг стратегије и
маркетинг
алата
за
промоцију туристичких
производа.
Развој и ажурирање
мобилне апликације и
интерактивне туристичке
интернет странице за све
атракције
Развој и ажурирање
интерактивних
дигиталних инфо тачака и
система
интерактивне
интерпретације путем QR
кодова (видео, звук,
туристичке информације,
итд.) за све економски
одрживе атракције
Заједничка промоција на
међународним
регионалним и локалним
манифестацијама
и
такмичењима

Носилац
пројекта и
Партнери

Време/Период

Извор
финансирања

Тwining town;
Бугарска
амбасада у
Србији; ЕУ
фондови.
Заједнички
доступни ЕУ
фондови
Заједнички
доступни ЕУ
фондови

Буџет пројекта
(ЕУР)

Индикатор

50.000,99

Број туриста

30000

Број туриста

10000

Број одржаних
семинара/
обука

Град
Лесковац,
Општина
Елин Пелин

2021-2026

Организатори
путовања

2021-2026

Општина
Елин Пелин

2021-2026

Општина
Елин Пелин
Град
Лесковац

2021-2023

Заједнички
доступни ЕУ
фондови

/

Број туриста

Општина
Елин Пелин
ТОЛ

2021-2023

Заједнички
доступни ЕУ
фондови

33000

Број
корисника

Општина
Елин Пелин
ТОЛ

2021-2023

Општина Елин
Пелин
ТОЛ

/

Број
корисника

Општина
Елин Пелин
ТОЛ

2021-2023

Општина Елин
Пелин
ТОЛ

/

Број
корисника

Град
Лесковац,
Општина
Елин Пелин

2021-2026

Заједнички
доступни ЕУ
фондови

10000

Број одржаних
промоција
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6. Мониторинг и евалуација
Праћење (мониторинг) Заједничке Стратегије представља континуирано прикупљање података о
реализацији појединих пројеката у овог оквиру стратешког документа, на основу унапред познатог
плана активности, који укључује његову временску и просторну димензију. Мониторинг представља
текућу анализу напретка Заједничке Стратегије на постизању планираних циљева. Појам мониторинга
се дефинише као прикупљање, обрада и анализа свих информација о физичком и финансијском
напредовању пројекта за постизање стратешких циљева. Он обезбеђује доносиоцима одлука у
спровођењу политике развоја, да континуирано примају повратне информације о имплементацији
програма и пројеката, односно резултатима њихове имплементације. Омогућава да се идентификују
стварни или потенцијални успеси, односно проблеми и то довољно рано како би се спровеле
неопходне измене и прилагођавања у оквиру самих програма и пројеката, односно њихове
реализације. Процес мониторинга обавезан је део имплементације Стратегије, као и израда редовних
годишњих извештаја структура који спроводе мониторинг. Оцена (евалуација) Заједничке Стратегије
представља периодично оцењивање њене релевантности, учинка, утицаја и ефикасности у погледу
унапред дефинисаних стратешких циљева и појединих акција. Њиме се преиспитује садржај појединих
пројеката и активности путем којих се реализује целокупни план и доносе закључци о успешности
њихове реализације. Са друге стране сврха евалуације је да изврши систематску и колико је то могуће
објективну оцену текућег или завршеног пројекта, програма или политике, њиховог дизајна,
имплементације и резултата. Намера је да се процени релевантност и остварење циљева, развојна
ефикасност, ефективност, утицај и одрживост. Мониторинг и евалуација су комплементарни
инструменти управљања. Важно је да се направи разлика између индикатора мониторинга и
евалуације. Индикатори мониторинга обезбеђују информације о начину коришћења ресурса,
износима подршке, броју корисника и сл. На тај начин, мониторинг индикатори, а нарочито
индикатори улаза и излаза, омогућавају припрему извештаја о коришћењу ресурса и реализованим
активностима. Индикатори за евалуацију се односе првенствено на индикаторе резултата и утицаја,
самим тим што се евалуација одвија после мониторинга. Евалуација обезбеђује слику о ефектима мера
подршке и концентрисана је на анализу ефективности самог система подршке у смислу достизања
стратешких циљева. Други потенцијални аспект евалуације је оцена релевантности, користи
(компатибилности ефеката са стварним потребама) и одрживости (очекивања везана за дугорочне
ефекте или утицај појединих акција).
6.1 Индикатори одрживог развоја туризма
Индикатори помажу у праћењу напретка ка постављеним циљевима Заједничке Стратегије. Добар
индикатор производи информацију која је лако разумљива и смислена. Овакве информације могу
помоћи менаџерима да разумеју ситуацију и донесу одлуку о даљим деловањима. Дефинисање и
коришћење индикатора одрживог туризма је била посебна тема која је приликом израде овог
документа и разматрана је током четврте радионице у процесу стратешког планирања. Учесници
радионице су разматрали индикаторе које ће пратити реализацију Заједничке Стратегије свесни
чињенице да би одабрани индикатори требало да покажу: стање туристичке привреде (нпр.
задовољство туриста), притисак на систем (нпр. недостатак воде, ниво криминала), утицај туризма
(нпр. утицај на заједнице, сеча шума), домет менаџмента (нпр. Чишћење, загађеност дестинације),
ефекте менаџмент акција (нпр. промена нивоа загађивања, број туриста који се враћају). Коришћењем
оваквог система индикатора обезбедило би се спречавања штетних утицаја, као и обезбеђење основе
за дугорочно планирање и анализирање туристичке делатности. Приликом израде Стратегије и
дефинисања индикатора, водило се рачуна да су они у сагласности са компаративним индикаторима
одрживог туризма Европске уније, који су сврстани у пет група: економски индикатори приказују
економске ефекте туристичког привређивања у туристичком месту или области; задовољство туриста
подразумева степен задовољства туриста квалитетом туристичких капацитета и пружених услуга и
њихово мишљење о атрактивности ресурса, стању животне средине и социо-културним особеностима
рецептивног места; социјални индикатори одражавају социјални интегритет локалне заједнице са
аспекта субјективног благостања домицилног становништва у туристичкој регији или месту;
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културни индикатори изражавају степен очуваности културног идентитета локалне заједнице под
дејством утицаја туриста који долазе из средина са другачијим културним особеностима; индикатори
стања животне средине би требало да пруже слику о стању животне средине и утицајима које туризам
врши на поједине на природне ресурсе. Учесници радионице стратешког планирања, чланови
Заједничке радне групе за туризам, анализирали су листу индикатора за праћење одрживости
дестинација Елин Пелин и Лесковац. Ова листа је усклађена са европским системом индикатора за
туризам на одрживим дестинацијама. Након дискусије чланови Заједничке радне групе за туризам су
на четвртој радионици Стратешког планирања усвојили су листу од 10 индикатора који ће се пратити
на туристичким дестинацијама Елин Пелин и Лесковац. Ова листа је приказана у табели испод.
Табела 18. Индикатори Заједничке Стратегије
№
1

Критеријум за
одрживост
Управљање
дестинацијом

2
3
4

Економска
вредност

5
6
7
8
9
10

Социјални
и
културни утицај

Утицај
на
животну средину

Назив индикатора
Задовољство купаца: Проценат посетилаца који су задовољни својим
укупним искуством на дестинацији
Туристички проток на одредишту: Број туристичких ноћења.
Туристички проток на одредишту: Дневна потрошња по туристу
(смештај, храна и пиће, остале услуге)
Ланац снабдевања туризмом: Проценат туристичких предузећа која
активно предузимају кораке за набавку локалних, одрживих роба и
услуга.
Количина и квалитет запослења: Директно запошљавање у туризму
као проценат укупне запослености
Учинак туристичког предузећа: Просечна дужина боравка туриста
Утицај на заједницу / друштво: Број туриста / посетилаца на 100
становника
Једнакост / приступачност: Проценат комерцијалног смештаја које су
доступне особама са инвалидитетом
Управљање чврстим отпадом: Количина отпада произведена према
одредишту
Заштита пејзажа и биодиверзитета: Проценат одредишта (површина
у km2) које је одређено за заштиту

Јединица
мере
%
Број
EUR/дан
%
%
дан
Број
%
t/становник
%

Учесници радионице стратешког планирања, чланови Заједничке радне групе за туризам су такође
истакли важност редовног мерења индикатора, и договорено њихово праћење на годишњем нивоу,
како би се могло извршити поређење и уочавање трендова. Водило се рачуна да индикатори буду
једноставни и разумљиви и лако доступни, па је и одлука да се у највећој могућој мери искористе
постојећи јавно доступни извори података. Што се врсте индикатора, они су дефинисани за различите
нивое процене (улазни параметри/ресурси, излазни параметри, резултати, утицај). Такође, биће
представљени и у квалитативном или квантитативном облику од којих сваки омогућава другачију
перспективу и увид у процену. Извори индикатора поред званичне статистике на националном и
локалном нивоу, а у циљу што бољег сагледавања постојећег стања и доношење правилних одлука су
студије, анкетна истраживања, извештаји са радионица фокус група итд.
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6.2 Институционална и организациона инфраструктура
Реализација Заједничке Стратегије је базирана на комбинацији акционог плана, организационе
структуре и укључивању туристичких актера. Заједнички управни одбор пројекта и Заједничка радна
група за туризам чине институционални оквир за разраду и усвајање Заједничке Стратегије. Основна
функција Заједничког управног одбора се огледа у надгледању реализације пројекта, финансијског
пословања и одрживости пројекта. Такође овај одбор је одговоран за усвајање креираних развојних
политика одрживог туризма. Чланови Заједничког управног одбора су представници пројектних
партнера и града Лесковца. Одбор се састоји од 6 чланова, 3 из Бугарске и 3 из Србије.

Заједнички управни одбор
пројекта кога чине представници:
Заједничка радна група за
туризам

Општина Елин Пелин
Града Лесковца
Туристичка орагнизација Лесковац
Центра за развој Јабланичког и
Пчињског округа

Заједничку радну групу за развој туризма чине туристички актери Елин Пелина и Лесковца. Структуру
Заједничке радне групе за развој туризма чине: Организатори путовања (3); Услуге смештаја (5);
Институције и организације подршке: локална самоуправа; музеји; културни центри; организације за
пословну подршку; образовне институције; невладине организације (12). Укупан број чланова је 20, и
то по 10 представника организација из обе земље које су потписали споразума о формирању
Заједничке радне групе за развој туризма, и самим тим исказали заинтересованост и обавезали се да
учествују у раду ове радне групе. На последњој радионици стратешког планирања дефинисан је и
усвојен механизам координације и система за праћење и евалуације остваривања циљева заједничке
стратегије. Заједничка радна група ће представљати тело које ће вршити мониторинг и праћење
заједничке стратегије. Ово тело ће се састајати једном годишње како би извршило оцену напретка у
реализацији Заједничке Стратегије.
Заједнички управни одбор пројекта чине 6 представника Општине Елин Пелин, Града Лесковца,
Туристичке организације града Лесковца и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа. Обавезе и
одговорности овог Одбора произилазе делом из обавеза и одговорности које су део пројекта у оквиру
кога је и формиран а делом и из делокруга рада организација које чине овај Управно одбор. Делокруг
рада организација чланица Заједничког управног одбора је посебно значајан у делу мониторинга и
праћења реализације Заједничке Стратегије. Са тим у вези у наставку је дат детаљан преглед
организација чланица Заједничког управног одбора.
Општина Елин Пелин: Општина Елин Пелин основана је 1978. године указом бр. 2294. Сматра се да
насеље постоји више од 550 година. Туризам је кључ локалне економије захваљујући повољном
природном окружењу, доступности угоститељских објеката и добро успостављеној пракси пружања
туристичких услуга у летњој сезони. Структуру општинске управе чини: Политички кабинет, са
председником (кметом) на челу, заменицима председника општине, начелницима општинске управе,
председницама насељених места, и намесницима председника. Администрацију чини Секретар,
финансијски контролор и главни архитекта. Даље ту је општа администрација и специјализирана
администрација са одељењима за: Просторно планирање и изградњу; инвестиције, изградњу и
транспорт; Европске политике програме и пројекте; Образовање, хуманитарни и социјални рад;
Екологију; Порезе и таксе; Државну управу.
90

Град Лесковац: Одлуком о Градској управи града Лесковца уређују се организација и делокруг рада
Градске управе града Лесковца (у даљем тексту: Градска управа), начин руковођења Градском
управом, јавност рада, као и друга питања од значаја за рад Градске управе. Градска управа обавља
изворне послове Града Лесковца као јединице локалне самоуправе утврђене Уставом, законом,
Статутом и другим прописима. Градска управа обавља и законом поверене послове из оквира права и
дужности Републике Србије. Градска управа: 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси
Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 2. извршава Одлуке и друге акте Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа; 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и
дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Града; 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине града; 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6. обавља
стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и 7. обавља и
друге послове утврђене законом, актима органа Града и другим прописима. У оквиру Градске управе
образују се организационе јединице за обављање сродних послова које могу бити основне, посебне и
уже организационе јединице. За вршење сродних, управних, стручних и других послова у Градској
управи образују се одељења као основне организационе јединице. Одељења се образују према врсти,
међусобној повезаности и обиму послова чијим вршењем се обезбеђује ефикасан и усклађен рад у
области за коју се образују. Посебне организационе јединице се образују за послове који траже
примену посебних метода и знања и са њима повезане извршне послове, као и послове који по својој
природи или обиму захтевају већу самосталност. Ако то природа и обим послова налажу, унутар
основних организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар
одсека групе. За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у вези са
остваривањем права грађана, реализацијом политике за младе, локалним развојем, могу се унутар
основне организационе јединице образовати канцеларије. У Градској управи образују се следеће
основне организационе јединице: Одељење за финансије; Одељење за општу управу и заједничке
послове; Одељење за друштвене делатности и локални развој; Одељење за урбанизам; Одељење за
комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру; Одељење за имовинско-правне послове и
имовину; Одељење за инспекцијске послове; Одељење за привреду и пољопривреду; Одељење за
заштиту животне средине; Одељење за јавне набавке; Одељење за послове Скупштине града и
Градског већа; Одељење за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар и Одељење
комуналне полиције.
Туристичка организација Лесковац (ТОЛ): Туристичко друштво „Никола Скобаљић“ основано је у
Лесковцу раних шездесетих година, из кога је проистекао Туристички савез општине Лесковац, а 1995.
године је организована Туристичка организација општине Лесковац. Установа прераста у Туристичку
организацију града Лесковца, са добијањем статуса града. Туристичку организацију Лесковац основала
је 1995. године Скупштина општине Лесковац као јавни ентитет са основном наменом да промовише
туристичке вредности града како би се јасно нашао на туристичкој мапи Србије. Мисија је да Лесковац,
на домаћем и међународном тржишту, позиционира као срце Јужне Србије, мултиетнички град богат
културом, умирујућом природом, гостољубивим људима, живахним ноћним животом, изврсном
кухињом и атракцијама у изобиљу. Поред промоције, Туристичке организације Лесковац је да
спроводи активности у вези са развојем, очувањем и заштитом туристичких вредности на територији
Лесковца. Такође, ТОЛ посетиоцима у Лесковцу пружа информације о смештајним капацитетима,
актуелностима у граду, ресторанима и њиховој понуди итд. ТОЛ годишње организује десетине догађаја
и манифестација попут Лесковачке недеље роштиља, Лесковачког лета, Лесковачког карневала,
Изложбе сувенира, фестивала уличног позоришта ; фестивал дечјег стваралаштва; Друм Дум Фест;
фестивал традиционалне уметности итд. Ови фестивали годишње посете преко милион људи. Поред
тога, ТОЛ реализује информативно оглашавање и објављивање (туристички водичи, туристичке мапе,
књиге, разгледнице, сувенири итд.).
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа је непрофитно привредно друштво које је основано
2006. године за обављање послова из области регионалног развоја и пружање подршке микро, малим
и средњим предузећима и предузетницима. По својој правној природи, Центар представља
Акредитовану регионалну развојну агенцију.
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Заједничка Стратегија представља плански документ за одрживи развој туристичких дестинација Елин
Пелин и Лесковац. С обзиром да је стратешко планирање процес који траје, односно непрекидан ток
припреме и спровођења пројеката, свака је његова фаза од пресудног значаја за остваривање визије
развоја и достизање постављених стратешких циљева. Кораци који следе након усвајања од стране
Заједничког управног одбора пројекта су: 1) Спровођење Заједничке Стратегије - имплементација
пројеката; 2) Контрола/праћење реализације Заједничке Стратегије и 3) Ревизија и периодично
усклађивање Заједничке Стратегије. Механизам имплементације Заједничке Стратегије је сложен
задатак који захтева добру координацију и усаглашавање са ширим кругом интересних страна.
Преглед обавеза и одговорности за праћење оцењивање и периодичну ревизију Заједничке Стратегије
дат је у наставку.
Надлежно
тело/Организација

Заједничка
радна
група за туризам

Заједнички
управни
одбор пројекта

Општина Елин Пелин

Град Лесковац

Туристичка
организација
Лесковца

града

Центар
за
развој
Јабланичког
и
Пчињског округа

Опис обавеза и одговорности
1. Одржава састанке најмање једном годишње и врши оцену напретка и
степена реализације активности из Заједничке Стратегије
2. Врши измену и допуну акционог плана.
3. Врши ревизију Заједничке Стратегије. Нормална годишња ревизија
представља ажурирање акционог плана уколико промене околности
не захтевају и промену циљева. У случају непредвиђених околности
(попут COVID-19 пандемије) ревизија ће обухвати и преиспитивање и
евентуалну промену/прилагођавање циљева приоритета и акција.
Заједничка радна група за туризам има мандат да изврши ревизију и
по потреби прилагођавање Заједничке Стратегије по процедури коју
она усвоји.
1. Одржава састанке најмање једном годишње и усваја извештаје у вези
реализације Заједничке Стратегије.
2. Предузима мере и доноси одлуке у вези реализације Заједничке
Стратегије.
1. Сваке друге године организује састанке Заједничке радне групе за
туризам.
2. Обезбеђује присуство чланова Заједничке радне групе за туризам на
годишњим састанцима у Лесковцу .
3. Пружа подршку за реализацију циљева из Заједничке Стратегије.
4. Прикупља и анализира индикаторе одрживога развоја за туристичку
дестинацију Елин Пелин.
1. Сваке друге године организује састанке Заједничке радне групе за
туризам.
2. Обезбеђује присуство чланова Заједничке радне групе за туризам на
годишњим састанцима у Елин Пелину .
3. Пружа подршку за реализацију циљева из Заједничке Стратегије.
1. Прикупља и анализира индикаторе одрживога развоја за туристичку
дестинацију Лесковац.
2. Сазива годишње састанке Заједничке радне групе за туризам и
Заједничког управног одбора пројекта.
3. Припрема материјал за рад представника Заједничке радне групе и
представника Заједничког управног одбора пројекта.
4. Припрема годишњи извештај о имплементацији Заједничке Стратегије
1. Фасилитира годишње састанке
2. Припрема записнике и извештаје са састанака Заједничке групе за
туризам и Заједничког управног одбора пројекта.
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